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 برنامج األوشا للصناعات العامة
OSHA General Industry Standards 

 

 مخاطر الكهرباء

 متطلبات عامة: -1

  جميععا األجهععاة والمعععدات الكهربابيععة يجععم اب تكععوب مطابألععة لموصعع ات األوشععا الخاصععة
بالكهرباء ، كذلك يجم اب تكوب جميا المعدات واألجهاة الكهربابيعة معتمعدة معب  بعة جهعة 

 (U.L) معتمدة مثة

  يجععم تركيععم المعععدات واألجهععاة الكهربابيععة بحيععا تكععوب العالمععات المثبتععة عليهععا وا ععحة
 Nameplatesوسعععهلة الألعععراءة بواسعععطة اد ت تعععية بعععدوب الحاجعععة إلععع   عععك المععععدة )

Marking) 

 ( يجم تر يم جميا ال يوااتFuses( والألواطا الكهربابية ،  )Circuit Breakers  ع  )
حسم األجهاة الموصعلة بهعا بحيعا يسعهة التععر  علع  كعة  يعوا او  لوحة الكهرباء وذلك

  اطا خاص بكة معدة.
وهذا الطلم إلاام  بواسطة األوشا حت  يتم استخدام ال يوا او الألاطا الكهرباب  الصحيح    حاالت الطوارئ 

 ل صة وعاة الكهرباء عب المعدة.

 

 

 
 

  ولت وا ة: 600الجهد 

 ( يجم ترك مسا ة كا يةWork Space  امعام وخلع  جميعا المععدات الكهربابيعة للسعما )
بالععدخوة انمععب ءجععراء اعمععاة الصععيانة الالامععة لهععذر المعععدات الكهربابيععة ، بحيععا ال يألععة 

سععم ( امععام األجهععاة والمعععدات الكهربابيععة ذات 75بوصععة ) 30عععره هععذر المسععاحة عععب 
  ولت. 600الجهد مب ص ر حت  

  المعدات الكهربابية إذا لم تكب هناك اية اجااء يمكب  كها. ال يتم ترك هذر المسا ة خل 
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  سم ( امام المعدات الكهربابية والحابط )    90بوصة ) 36يجم ترك مسا ة ال تألة عب
 حالة ما يكوب الحابط مب المواد غير الموصلة للكهرباء(.

 

 
 

 ط المصنوعة مب الخرسانة او    حالة ما يكوب الحابط امام المعدات موصة للكهرباء مثة الحواب
الحجارة او البالط )تعتبر هذر الحوابط حوابط موصلة ألنها    حالة لمسها يمكنها توصية الجسم 

سم(    حالة المعدات الت  يبلغ جهدها الكهرباب  مب ص ر  90بوصة ) 36باألره( تكوب المسا ة 
لمعدات الت  يبلغ جهدها سم(    حالة ا110بوصة ) 42 ولت ، وتكوب هذر المسا ة  150 –

  ولت. 600 – 151الكهرباب  مب 
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  سعم(  ع  المععدات  90بوصعية ) 36   حالة وجود معدات كهربابية مواجهة لبع عها تكعوب المسعا ة
سم(    حالة المعدات الت  يبلعغ 120بوصة ) 48 ولت وتكوب المسا ة  150 –ذات الجهد مب ص ر 
  ولت. 600-151جهدها الكهرباب  مب 

 
  عدم )متعريب( وذات الألعوة  6يجم إعطاء اهتمام اكبر للمعدات الكهربابية الت  يبلغ عر ها اكثر معب 

امبير او اكثر ، بحيا يجم تو ير مخرجيب للغر عة الموجعود بهعا هعذر المععدات ال يألعة ارت عا   1200
االت سعم وذلعك لخعرول الععامليب ب معاب  ع  حالعة حعدوا ايعة حع60كة منها عب متريب وعر ه ععب 

 طاربة.



 

OCCUPATIONAL SAFETY AND 

HEALTH ADMINISTRATION 

األوشا -إدارة السالمة والصحة المهنية   

 

 4 

 
 

  يجم تاويد إ اءة مناسبة    الغر  الموجود بها المعدات الكهربابية )لوحات الكهربعاء– 
لوحات الم اتيح( وذلك لتعو ير السعالمة واألمعاب للعذيب يألومعوب بالصعيانة ويمكعب اب تكعوب 

 هذر اء اءة مب كشا ات النيوب بحيا ال يألة ارت اعها عب متريب مب األره.
  تألة المسا ة مب المعدات الكهربابية وكشا ات اء اءة عبكما يجم اال

 بوصة. 36 

 
 

 

 
 

 تستخدم األلواب انتية للتمييا بيب األسالك المختل ة    التوصيالت الكهربابية 
 السلك الح     اللوب األسود /او األارق
 السلك المتعادة    اللوب األبيه /او الرمادد

 األره  األص ر اللوب األخ ر / او األخ ر ما
 

 ( كة المخارل الكهربابيةOutlets )120  امبير الت  يتم استخدامها  ع   20 – 15 – ولت
 موا ا اءنشاءات يجم اب تكوب ماودة بـ
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Ground Fault Circuit Interrupter وذلك لحماية العامليب مب خطر
 الصعألة الكهربابية. 

 ( البطاريات الت  تستخدمUPS إمداد التيار    )  الكهرباب     حالة إنألطا  التيار الربيسع
يجم تو ير التهوية المناسبة    المكاب الموجودة  يه بحيا يتم تغيير هواء الغر ة ما بعيب 

 اربعة إل  ستة مرات بالساعة.

 

 :معدات الو اية الشخصية اثناء العمة بالكهرباء
هربععاب  ويمنعععا العععذد ال يوصععة التيععار الك Head Protectionاسععتعماة وا عع  الععرا   .1

 استخدام الخوذات المصنوعة مب األلومنيوم عند العمة بالألرم مب الكهرباء.
 استخدام وا يات العيب والوجه عند العمة بالكهرباء وتكوب هناك مخاطر مب تطاير شرر. .2
 استخدام األحذية ذات الر بة الطويلة وتكوب مب مادة عاالة للكهرباء. .3
استخدامها اثناء العمة بعاألجهاة الكهربابيعة يجعم اب تكعوب جميا المعدات اليدوية الت  يتم  .4

معاولععة. كععذلك المعععدات اليدويععة التعع  تععدار بالكهربععاء يجععم اب تكععوب موصععلة بععاألره او 
 .Double Insulated Equipmentتكوب مب النو  ذو العاة المادول 

 

 

  التوصععيالت الكهربابيععة تتطلععم مواصعع ات األوشععا اب يععتم تععو ير الحمايععة الالامععة مععب خطععر مالمسععة
  ولت واكثر وذلك ب حدى الطرق األتية: 50الحية التى يبلغ جهدها الكهربابى مب 

 
 و ا جميا التوصيالت الحية داخة غر ة معاولة ويمنا دخولها لغير المختصيب. .1
عععاة األجععااء الحيععة بواسععطة حععاجا دابععم بحيععا ال يسععتطيا اى شععخص الععدخوة والوصععوة  .2

 المختصيب.إليها إال األشخاص 

متعرا( ععب األره  2و5 عدم ) 8تركيم األجعااء الكهربابيعة الحيعة علعى إرت عا  ال يألعة ععب  .3
 حتى ال يمكب الوصوة إليها بسهولة.

  Industrial Hygieneالصحة المهنية 
 

        مألدمة:

لتعى  عد تع دى التألييم والسيطرة على ظرو  العمة المختل عة ا –الصحة المهنية هى العلم الذى يتعلق بالتعر  
 إلى إصابة العامليب وتعره صحتهم للخطر.

 
ويسععتخدم اخصععابى الصععحة المهنيععة الألياسععات البيبيععة والطععرق التحليليععة لتحديععد ألى مععدى يتعععره العععاملوب 
لمخاطر العمة ومب ثم يألومعوا بسسعتخدام طعرق السعيطرة المختل عة للسعيطرة علعى هعذر المخعاطر ومنعا تععره 

 العامليب لمخاطرها.
 
 : Recognitionالتعر   -1

 .معر ة و هم انوا  المخاطر المختل ة  ى بيبة العمة وت ثير هذر المخاطر على صحة العامليب 

 :ويتم تألسيم مخاطر العمة إلى اربعة مجموعات هى 

 المخاطر الكيميابية 

 المخاطر الطبيعية 

 المخاطر البيولوجية 

 المخاطر الهندسية 

 
 المخاطر الكيميابية: .1

 طر الصحية تنتج مب إستنشاق مواد كيميابية على شكة ابخرة ، غااات ، اتربة معظم المخا
 ، ادخنة ، رااا ، او مب مالمسة الجلد لهذر المواد.

  تعتمد درجة الخطورة للتعره للمواد الكيميابية على درجعة تركيعا المعادة ، ومعدة التععره
 لها.
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 رق هى:وتدخة المواد الكيميابية لجسم اءنساب عب طريق اربعة ط 

  Inhalationاءستنشاق  -*
  Absorptionاءمتصاص خالة الجلد والعينيب  -*
  Ingestionالبلا  -*
  Accidental Injectionالحألب الخاطى  -*

 
  ويعتبعر اءستنشععاقInhalation  هععو اسععر  طريععق لععدخوة المععواد الكيميابيععة ال ععارة إلععى

 جسم اءنساب.

 
 ا  الملوثات الكيميابية بالهواء:انو

  Particulate Mattersمواد صلبة  .1

  Gases and Vaporsغااات وابخرة  .2

 
 المواد الصلبة: -ا

  اتربةDusts  

  ادخنةFumes  

  راااMists  

   الياFibers  

 
 

 األتربة:
 غير الع وية.مواد صلبة تنتج مب عمليات ت تيت وطحب المواد الع وية و 

  ميكروب. 25ميكروب حتى  0.1يتراو  حجم األتربة مب 

  ميكععروب او اكثععر تسععمى األتربععة غيععر المستنشععألة  10األتربعة التععى يبلععغ  طرهععاNon – 

Respirable  

  ميكععروب تسععمى األتربععة المستنشععألة  10األتربععة التععى يبلععغ  طرهععا ا ععة مععبRespirable 
اب تترسععم  ععى الحويصععالت الهوابيععة داخععة  وهععى  ععارة جععدا بالصععحة حيععا مععب الممكععب

 الربتيب وتسبم السيليكواي .
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 األدخنة:
 . تتكوب نتيجة تعره المواد الناتجة مب تبخر المواد الصلبة للتكثي 

  ميكروب. 1د يألة جدا ويبلغ  طرها ا ة مب 

 خنةال تعتبر األبخرة والغااات مب هذا النو  مب األد 

 تنتج مب عمليات اللحام نتيجة ءنصهار المعادب 

 

 
 الرااا:
  هى عبارة عب  طرات مب السوابة العالألة بالجو وتنتج مب تكثي  األبخرة الناتجة مب السعوابة ومعب

 امثلتها رااا األحماه  ى عمليات الطالء الكهربابى وعمليات رة الدهاب.

 
 

 األليا :
 . مواد صلبة طولها يبلغ عدة مرات اكثر مب  طرها ومب امثلتها اليا  األسبستو  وال ايبر جال 

 
 الغااات واألبخرة -م
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 وحدات  يا  تركيا المواد الكيميابية:

PPM خرةجاء بالمليوب وتستخدم لأليا  تركيا المواد الغااية واألب 

Mg/M³ ميلى جرام مب المادة  ى كة متر مكعم مب الهواء وتستخدم لأليا  تركيا األتربة واألدخنة 

F/cc  عدد األليا   ى كة سنتيمتر مكعم مب الهواء وتستخدم لأليا  األليا  مثة األسبستو 

 
 الجرعات المألررة )حسم نظام الم تمر الحكومى األمريكى ألخصابى الصحة المهنية(:

TLV-TWA  ساعات بعاليوم لمعدة  8متوسط تركيا المواد الكيميابية المسمو  التعره له خالة
 ساعة باألسبو  40

TLV-STEL  4 –د يألة باليوم  15التركيا المسمو  التعره له خالة  ترات  صيرة ال تتجاوا 
 مرات باليوم وتتخلة كة  ترة ساعة راحة.

TLV-C اة مب األحواة.التركيا الذى ال يمكب تجاوار ب ى ح 

 
 الجرعات المألررة حسم مواص ات األوشا:

PEL – TWA  سععاعة  40سععاعات بععاليوم لمععدة  8متوسععط التركيععا المسععمو  التعععره لععه خععالة
 باألسبو .

PEL – STEL  4 –د يألة باليوم  15التركيا المسمو  التعره له خالة  ترات  صيرة ال تتجاوا 
 احة.مرات باليوم وتتخلة كة  ترة ساعة ر

PEL – C .التركيا الذى ال يمكب تجاوار ب ى حاة مب األحواة 

 

 
 

 ساعات: 8طريألة حسام متوسط التركيا خالة 
  ساعات ويتم  عرم  يمعة التركيعا  عى كعة  تعرة  8يتم  يا  التركيا خالة  ترات امنية ال تتجاواX 

للحصعوة علعى متوسعط تركيعا المعادة  8يتم  سمة النعاتج علعى   يمة ال ترة الامنية وهكذا ، وبعد ذلك
 الكيميابية خالة مدة الثماب ساعات.
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                     CaTa + CbTb + ………………………….+ CnTn 

PEL-TWA = -------------------------------------------------------------------  

                                                           8 
 مثاة:

تعم  يعا  التركيعا لهعذم المعادة خعالة معدة الثمعاب  ppm 100ساعات  8مادة يبلغ التركيا المسمو  لها خالة 
 ساعات وكاب كالتالى:

 
 150   خالة ساعتيب ppm  

 75  خالة ساعتيب تاليتيب ppm  

  50  ساعات التالية 4خالة ppm  

 
 المادة خالة الثماب ساعات:ولحسام متوسط التركيا لهذر 

 
                        150 X 2 + 75 X 2 + 50 X 4  
PEL – TWA = -----------------------------------     = 81.25  

                                      8 

 

 (PPM 100)منعه  وبمألارنة هذا التركيعا معا التركيعا المسعمو  التععره لعه خعالة الثمعاب سعاعات نجعدر ا عة
 ساعات. 4خالة مدة  PPM 150على الرغم مب اب التركيا كاب 

 
 Physical Hazards      المخاطر الطبيعية: -م

 وه  بدورها تنألسم إل  األ رار الناتجة مب التعره إل :
   Heat        الحرارة وارتباطها بالرطوبة وسرعة الهواء. -1

  Light       ال وء -2
 Noise             ال و اء -3
   Radiation            اءشعا  -4
 Atmospheric Pressure             ال غط الجود - 5
                Vibration    اءهتاااات -6
 
 المخاطر البيولوجية: -ل

  تنش  مب البكتريا وال يروسات ودخولهعا إلعى الجسعم ، و عى حالعة وجعود جعرو  بالجسعم يسعاعد علعى
 ا.دخوله

  مب اكثر العامليب تعر ا للمخاطر البيولوجية ، العامليب بالمعامة ، التغذية ، الماار 

 
 :Engineering Hazards     المخاطر الهندسية: -ل

 وه  بدورها تنألسم إل :
 الناتجة مب تشغية العدد وانالت والماكينات. Mechanical Hazards: المخاطر الميكانيكية -1
 الناتجة مب التوصيالت الكهربية وخال ه. lectrical HazardsE: المخاطر الكهربية -2

 وتنش  مب عدم مالبمة ظرو  العمة للعامليب. Ergonomics Hazards :اءيرجنومك  -3
 : Evaluationالتألييم  -2

  بعععد التعععر  علععى المخععاطر الموجععودة  ععى بيبععة العمععة يععتم تأليععيم هععذر المخععاطر وتحديععد مععدى درجععة
 امليب نتيجة التعره لها.خطورتها على صحة الع

 .يتم كذلك تألييم وسابة التحكم الموجودة  عليا وهة هى كا ية ام ال 

 .يتم اخذ العينات وتحليلها ومألارنتها بالمواص ات الألياسية 

 
 : Controlالسيطرة  -3
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رتيععم يععتم إتبععا  نظععام هععرم السععيطرة بالترتيععم التنععاالى وذلععك للععتحكم والسععيطرة علععى هععذر المخععاطر وذلععك بالت
 األتى:

 Elimination     اءاالة -1

  Substitution    التعويه -2

  Isolation     العاة -3

  Engineering Control    التحكم الهندسى -4

  Administration Control    التحكم اءدارى -5

 Use PPE إستخدام مهمات الو اية الشخصية -6
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 مهمات السالمة للو اية الشخصية
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 

 
 الغره:

تألديم وص  كامة لمعدات الو اية الشخصية ومدد اهميتها    المحا ظة عل  سالمة العامليب والطريألة 
لمخاطر الت  الصحيحة الستعمالها والمحا ظة عليها وكي ية اختيار الجهاا او المعدة المناسبة لتناسم نو  ا

 يتعره لها الشخص.
 

 المسبولية:
جميا العاملوب بالشركة والذيب تستدع  طبيعة عملهم ارتداء معدات السالمة للو اية الشخصية لحمايتهم مب 

 مخاطر اءصابة.
 

 ارشادات عامة:
يجم تحديد نو  المخاطر    اماكب العمة اوال ثم يتم بعد ذلك تحديد معدات الو اية المطلوم  -1

 عمالها.است
يجم استخدام معدات الو اية الشخصية المعتمدة مب السلطات المحلية وتكوب متوا ألة ما  -2

American National Safety Institute (ANSI) 

 Properlyيجم ارتداء معدات السالمة للو اية الشخصية بطريألة تالبم الشخص المستعمة لها  -3

Fitting. 

دع  طبيعة عملهم استخدام اجهاة التن  ، ويتم تكرار يجم اجراء  حص طب  للعامليب الذيب تست -4
 هذا ال حص سنويا.

يجم تدريم جميا العامليب الذيب يطلم منهم استعماة معدات الو اية الشخصية عل  الطريألة  -5
 الصحيحة ءستعماة هذر المعدات وذلك بواسطة المسبوليب المباشريب لهم.

يتم و عها    اكيا  مب البالستيك وح ظها       حالة عدم استخدام معدات الو اية الشخصية  -6
 حالة نظي ة.
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 Personal Protective Equipment (PPE)معدات الو اية الشخصية: 
 Head Protectionو اية الرا : 

تستخدم الخوذة الصلبة المعالجة بالبالستيك لحماية الرا  ومألاومة 
اسطة الصدمات الثأليلة دوب اب تنكسر كذلك تألاوم اءختراق بو

 األجسام السا طة.
الخوذة ماودة مب الداخة برباط وبطانة بالستيكية يتم  بطها لتناسم 

طة حجم الرا  و ابدة هذر البطانة انها تمتص صدمة األجسام السا 
عل  الخوذة مب الخارل حيا توجد مسا ة اماب بيب هذر البطانة 

 وجسم الخوذة.

 

   

 

سالمتها وعدم وجود تشألألات او   بة استخدام الخوذة يجم الت كد مب
 صدمات بها واب األربطة والبطانة غير مما ة.

بعه انوا  الخوذات تكوب مصنوعة مب األلومنيوم ويحظر استخدام هذا 
 النو  عند العمة باألجهاة الكهربابية.

 
 المخاطر على الرا :

 
 المعدات السا طة اواءصطدام

 
 مخاطر الكهرباء

 
 Face & Eye Protection: و اية العيب والوجه

 Safetyلو اية العيب والوجه مب المخاطر الكيميابية والميكانيكية يجم ارتداء النظارات الوا ية 

Goggles  او النظارات الاجاجية الوا يةSafety Glasses   او حام  الوجهFace Shield 
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 والوجه: ومب امثلة األعماة الت  تتطلم استخدام اجهاة و اية العيب
 Chipping / Grinding  اعماة الجلخ / التألطيا -1

 Chemicals Handling  تداوة المواد الكيميابية -2 -2

 Furnaces Operations   األ راب  عمليات -3
 Dust Generation األعماة الت  ينش  عنها غبار -4

 Welding Operations   اعماة اللحام -5
  

 مناسبة:إختيار وسيلة حماية العيب ال

الوسيلة المألترحة للحماية حسم  المخاطر األعماة
 1جدوة ر م 

شرا ، اشعة  ارة ، اجااء صلبة  اعماة الألطا واللحام باألسيتيليب
 متطايرة ، معدب منصهر

 9،  8،  7ر م 

تطاير مواد كيميابية ، ابخرة  مناولة المواد الكيميابية
  ارة ، مواد حار ة

 10اة )ويمكب إستعم 10،  2ر م 
  ى حاالت التعره الخطرة( 2ما 

شرا ، اشعة شديدة الخطورة ،  اعماة اللحام الكهربابى
 معدب منصهر

9  ،11 

 وء مبهر ، حرارة عالية ، معدب  اعماة األ راب
 منصهر

 ى  10ويمكب إ ا ة  7،8،9
 حاالت التعره شديدة الخطورة

 7A ،8A ،10، 6، 5، 4، 3، 1 مواد صلبة متطايرة اعماة الخلخ

تطاير مواد كيميابية ، تطاير اجال  اعماة المعامة
 مكسور

 ،(6، 5، 4ما  10) 2
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 Ear Protectionوا   األذب: 

ديسيبة  85يجم عل  جميا العامليب الذيب يعملوب    اماكب عالية ال و اء وتايد شدتها عب 
هم تدريجيا ما طوة  ترة ارتداء معدات و اية األذب حت  ال يتعر وا ل ألد حساسية السما لدي

 التعره لهذر ال و اء حت  يمكب اب يصلوا إل  درجة ي ألدوا  يها سمعهم نهابيا.
يألوم مسبوة  سم السالمة والصحة المهنية بأليا  درجة ال و اء    مكاب العمة وعل   وء 

 نتابج الأليا  يتم اختيار المعدة المناسبة لو اية األذب.
 

 معدات و اية األذب:
الو اية الخاصة باألذب تألوم بتخ يه درجة ال و اء  ى مكاب العمة إلى حد ا ة مب الحد مهمات 

المسمو  التعره له ، ويكتم على كة معدة منها  يمة التخ يه  ى شدة ال و اء التى يمكنها اب 
 تخ  ها.

 
 Ear Muffsاغطية األذب:  -1

مب خطر التعره  تغط  األذب الخارجية وتكوب حاجاا للصوت وه  تو ر حماية لألذب
ديسيبة ، وتستعمة  35 – 15لل و اء العالية حيا تألوم بتأللية شدة ال و اء    حدود 

 ديسيبة. 120إل   90عندما تكوب شدة ال و اء    مكاب العمة مب 
 
 Ear Plugs سدادات األذب: -2

إل   تو ا داخة  ناة األذب وتصنا مب البالستيك او المطاط ويمكنها تأللية ال و اء الت  تصة
 85ديسيبة وتستعمة    األماكب الت  تبلغ  يها شدة ال و اء مب  30 – 20األذب    حدود 

 ديسيبة. 115 –
ديسيبة يتم  130   بعه األماكب الت  تكوب  يها شدة ال و اء عالية جدا  د تصة إل  

 50ارتداء سدادات األذب ما اغطية األذب حيا يتم تأللية ال و اء    هذر الحالة بحدود 
 ديسيبة.
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مب معامة تأللية ال و اء لكة معدة وذلك لمايد  7تتطلم مواص ات األوشا اب يتم طر  الر م 
 مب األماب.

 

 

 

 

 
 

 
 Foot Protectionو اية الألدم: 

مب اكثر اءصابات الت  يتعره لها العاملوب    األماكب الصناعية ه  إصابات الألدم ، لذلك يجم 
 المة لحماية الألدم.استمرار ارتداء احذية الس

 

 
 

 
 انوا  احذية السالمة:

سالمة جلدية تكوب مألدمتها مغطاة بالصلم لحماية األصابا  احذية
كذلك توجد  طعة مب ال والذ بيب مب خطر األشياء السا طة 

النعة للحماية مب مخاطر اءختراق بواسطة المواد الحادة مثة 
    اماكب العمة. وهذر األنوا  اي ا تمنا اءناالقالمسامير 
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 باألماكب المبتلة بالميار دابما احذية سالمة مطاطية طويلة للعمة

 ويستعملها كذلك رجاة اءط اء.

احذية سالمة مطاطية مخصصة للعامليب    مجاة الكهرباء حيا 
 تو ر لهم حماية كبيرة  د الصعق بالتيار الكهرباب .

لكهربابية الساكنة احذية سالمة مطاطية ال تتسبم    حدوا ا
Antistatic  وتستعمة    األماكب الموجود بها مواد  ابلة

لإلشتعاة حت  ال تتسبم شحنات الكهربية الساكنة    حدوا 
 حريق    هذر المواد.

 
 

 

 Respiratory Protectionو اية الجهاا التن س : 

   اماكب تكوب نسبة تستعمة اجهاة التن   المختل ة لتمكيب الشخص الذد يرتديها مب العمة 
األوكسجيب  يها غير كا ية لعملية التن   وتسبم خطر عل  الحياة ، او اماكب بها غااات سامة او 
اتربة ت ر بالصحة ، ويتم اختيار اجهاة التن   المناسبة للعمة بعد التعر  عل  طبيعة المواد الت  

 امة لنسبة األوكسجيب.يتعره لها العاملوب ودرجة خطورتها وبعد إجراء الألياسات الال
 

 انوا  اجهاة التن  :
 تنألسم اجهاة التن   إل   سميب:

 Air-Supplying Respiratorsاجهاة التن   الماودة للهواء  -1
 Air-Purifying Respiratorsاجهاة التن   المنألية للهواء   -2

 
 اجهاة التن   الماودة للهواء:

 Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)مب امثلتها اجهاة التن   الذاتية 
، ويتكوب الجهاا مب اسطوانة بها كمية مب الهواء الم غوط تك   لمدة ساعة او نص  ساعة 
)حسم حجم االسطوانة( ويركم عليها منظم لل غط يخرل منه الهواء خالة خرطوم متصة 

اب ويركم عل  بالألنا  الوا   ويتم حمة االسطوانة عل  الظهر والتنألة بها مب مكاب إل  مك
 االسطوانة جهاا يطلق ص يرا ينبه مستعملها  بة انتهاء كمية الهواء بها بخم  د ابق.

تو ر هذر األنوا  مب اجهاة التن   حماية كاملة لمرتديها  د الغااات السامة والخطرة و   
تن   األماكب الت  تألة بها نسبة األوكسجيب الالام لعملية التن  . وهذا النو  مب اجهاة ال

يو ر حماية لمدة محدودة ال تايد عب ساعة واحدة ، و ى حالة ما يتطلم العمة التواجد لمدد 
طويلة  ى مكاب العمة يتم إستخدام  اغطة هواء توصة ب التر ومنظمات لل غط ومب ثم 

 خراطيم طويلة تصة إلى  نا  التن   وبالتالى يستطيا الشخص العمة لمدد طويلة.



 

OCCUPATIONAL SAFETY AND 

HEALTH ADMINISTRATION 

األوشا -إدارة السالمة والصحة المهنية   

 

 17 

  
 
 

 
 اجهاة التن   المنألية للهواء:

 ( انوا  مب هذر األجهاة:5توجد اربعة )
 اجهاة التن   الخاصة باألبخرة والغااات. -1
 اجهاة التن   الصطياد األتربة. -2

 اجهاة التن   الخاصة باألبخرة والغااات واصطياد األتربة. -3

 الغااات السامةاجهاة التن   الخاصة ب -4

 اجهاة التن   المنألية للهواء بواسطة مروحة )ش اط(. -5
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المواد الخطرة هذر األنوا  مب اجهاة التن   يمكنها تنألية الهواء الذد يتن سه اءنساب مب  -

 ولكنها ال تستطيا امدادر بالهواء الالام لعملية التن  .

 %.19.5ال تستعمة هذر األجهاة عل  اءطالق    األماكب الت  تألة بها نسبة األوكسجيب عب  -

ال تستعمة هذر األجهاة    األماكب غير المعرو  تركيا المواد السامة بها او حينما تكوب  -
ية بحيا تصة إل  الحد الوشيك الخطر عل  الحياة او الصحة تركياات هذر المواد عال

(IDLH.) 

يجم الت كد مب نو  ال لتر المستخدم ما هذر األجهاة وانه يناسم الخطر الموجود بالمكاب  -
بحيا ال يتم استخدام ال التر الخاصة باألتربة    األماكب الموجود بها غااات وابخرة سامة 

 والعك  صحيح.

و   حالة  تح ال لتر  –ال التر    حالة انتهاء تاريخ الصالحية الخاص بها يتم التخلص مب  -
 واستعماله يتم تسجية تاريخ االستعماة عليه ويتم التخلص منه بعد ستة اشهر.

    حالة استخدام اجهاة التن   المنألية للهواء ينصح بترك المكاب  ورا    الحاالت التالية: -

 الشعور بصعوبة التن  .
 شم رابحة او طعم المواد الموجودة بالمكاب.    حالة

    حالة الشعور بالدوار.

    حالة حدوا تل  بالجهاا.

 
 Respirator Selectionطريألة اختيار جهاا التن   المناسم: 

 19.5يتم اوال  يا  نسبة األوكسجيب    المكاب المراد العمة به ،  سذا كانت هذر النسبة ا ة مب  -1
 (.SCBAة استخدام جهاا تن   ماود للهواء )% يجم    هذر الحال

% ، يتم تحديد نو  المواد السامة والخطرة 19.5إذا كانت نسبة األوكسجيب    المكاب اكثر مب  -2
 بالمو ا وهة ه  غااات وابخرة ام اتربة سامة.

( يمكب TLVيتم  يـا  درجة تركيا هذر المواد  سذا كانت ا ة مب النسم المسمو  بالتعره لها ) -3
 لسما  بالعمة    هذر األماكب بدوب استخدام اجهاة التن  .ا

إذا كانت درجة تركيا هذر المواد السامة    المكاب المراد العمة به اكثر مب الحد المسمو  به  -4
(TLV( وا ـة مب الجـرعة وشيكـة الخطـر عل  الحياة او الصحة )IDLH يتم اختيار جهاا ، )

والغااات السامة او األتربة مب جدوة انوا  اجهاة التن   كذلك التن   المناسم والمنأل  لألبخرة 
 نو  ال لتر المناسم حسم نو  المادة السامة وذلك بالرجو  إل  جدوة انوا  ال التر.

   حالة ما كانت المادة السامة المراد الحماية منها ال تسبم اد حساسية للعيب يمكب استخدام  -5
ما إذا كانت المادة تسبم حساسية للعيب  يجم    هذر ا Half Maskاجهاة التن   النص ية 

 .Full Face-Piece Maskالحالة استخدام جهاا تن   يغط  الوجة بالكامة 

 
*********************************************
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 Fit Testingاختبار مالبمة جهاا التن   للشخص:  

   مكاب العمة ، يجم اجراء اختبار للت كد مب  بعد اب يتم اختبار جهاا التن   المناسم لنو  الخطر
مالبمة هذا الجهاا للشخص الذد سو  يستعمله والت كد مب عدم دخوة المواد السامة مب خالة 

( وهذر ال حوصات تكوب عل  الوجه التال : )هذر ال حوصات يتم اجرا ها  بة Sealsاربطة الألنا  )
 الدخوة لمكاب العمة مباشرة(

 
 Negative Pressure Testingالم  حص ال غط الس

يتم إجراء هذا ال حص  بة الدخوة لمكاب العمة الملوا بالمواد السامة والخطرة ويتم ذلك 
بسغالق  تحت  دخوة الهواء    ال لتر براحت  اليد )كما هو مو ح بالشكة( ويبدا    

 ثوان . 10دة ( ويتم إيألا  التن   لمCollapsedالتن   حت  يبدا الألنا     االنبعال )
( ، ي كد ذلك اب الجهاا مربوط جيدا Collapsedإذا بأل  الجهاا عل  ن   حالة االنبعال )

(Sealed.) 
 

 
 

 Positive Pressure Testing حص ال غط الموجم 
 يتم إغالق  تحة خرول الهواء.

 يتم الا ير بهدوء لتوليد كمية  ليلة مب ال غط الموجم داخة الألنا .
 مربوط جيدا إذا لم يحدا تسرم للهواء مب بيب الوجه والألنا .يعتبر الألنا  

   حالة حدوا اد تسرم للهواء يتم تغيير و ا الألنا  عل  الوجه وربطه جيدا وإجراء 
 ال حص مرة اخرد )كما هو مو ح بالشكة(
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 Medical Considerationال حص الطب  
طبيعة عملهم استخدام اجهاة  يجم إجراء  حص طب  عل  جميا العامليب الذيب تستدع 

امراه  –التن   ويتم استبعاد األشخاص الذيب يشتكوب مب )امراه الصدر المامنة 
  ع  السما(. –امراه  يق التن    –الأللم 

يألوم الطبيم وحسم نتيجة ال حص الطب  بتحديد األشخاص الذيب يصلحوب الستعماة اجهاة 
 التن   واألشخاص الذيب ال يصلحوب لذلك.

 
 تنظي  وتخايب اجهاة التن  :

يتم  ك اجااء اجهاة التن   وتنظي ها بالمنظ ات ما استعماة الماء الدا ئ و رشة للتنظي  وبعد 
 ذلك يتم و ا الجهاا    ماء بارد وشط ه ثم يتم تركه ليج     مكاب جا  نظي .

  ال ت ثر عل     عملية التنظي  حت Organic Solventsيجم عدم استخدام المذيبات الع وية 
 األجااء البالستيكية مب الجهاا.

يجم الت كد مب شط  األجهاة جيدا بالماء ءاالة اية آثار للصابوب حت  ال يسبم ذلك    حساسية 
 لمستعمة الجهاا.

 يجم تخايب اجهاة التن      مكاب نظي  لحمايتها مب اءتسام باألتربة.

 Sealable Plasticبالستيك وإغال ها جيدا  يجم و ا اجهاة التن   بعد تنظي ها    اكيا 

Bags. 

 
 Safety Belts and Life Lineالحاام الوا   وحبة اءنألاذ: 

تستخدم احامة السالمة وحبة اءنألاذ عند العمة    اماكب مرت عة وذلك لت ميب العامة مب خطر 
 عادى.السألوط ، ويتم حاليا إستخدام حاام الباراشوت بدال مب إستخدام الحاام ال

 Safety   حالة العمة داخة األماكب المغلألة او الخاانات يتم استخدام حاام سالمة خاص 

Harness  وحبة إنألاذ وذلك حت  يمكب إخرال العامة    و ا مستأليم ال يعر ه لإلصابة
 عند إخراجه    حاالت الطوارئ.

 

 

 
 
 
 
 

 Hand Protectionو اية اليد: 

وهناك عدة انوا  منها عل  النحو  Safety Glovesااات الوا ية يستخدم لحماية األيدد الأل 
 التال :

الأل ااات الوا ية المصنوعة مب الألماة والجلد المدبوغ وتستخدم لحماية األيدد مب الشظايا 
 واألجسام الحادة عند مناولة المواد الت  بها اطرا  حادة.
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وتستعمة  PVC OR LATEX Glovesك الأل ااات الوا ية المصنوعة مب المطاط او البالستي
لحماية األيدد اثناء مناولة المواد الكيميابية كاألحماه والأللويات كذلك   ااات 

NEOPRENE . 

 

 
  

عند العمة عل  المعدات  Heat Resistance Glovesتستخدم الأل ااات المألاومة للحرارة 
اخنة بالمعامة واثناء عمليات الساخنة مثة انابيم البخار او ءمساك األوان  الاجاجية الس

 اللحام.
 

 
 
 

 
 

 Body Protectionحماية الجسم: 

 تستخدم األو رهوالت والمراية الوا ية عند العمة بالألرم مب الماكينات و   الورة. 

يميابية تستخدم المعاط  والبدة الوا ية المصنوعة مب البالستيك للحماية مب مخاطر المواد الك
 مثة األحماه والأللويات.
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************************************************** 

 

 تحلية مخاطر الوظاب  -3
JOB HAZARD ANALYSIS (JHA) 

 دمةالمأل
تألا الحوادا واءصابات الت  لها عال ة بالوظاب     كة يوم    موا ا العمة وغالبا ما تحدا هذر 
اءصابات ألب العامليب لي  لديهم التدريم الالام لت دية العمة بالطرق الم مونة. وإحدى الطرق لمنا إصابات 

 العمة هو و ا نظام لطرق العمة الم مونة وتدريم العامليب عليها.
 والوصوة إل  طرق عمة م مونة هو احد ال وابد مب تطبيق نظام تحلية مخاطر الوظاب .

 
 ما هو نظام تحلية مخاطر الوظاب  ؟

 نظام تحلية مخاطر الوظاب  هو نظام يساعد عل  إدخاة مبادئ تطبيألات السالمة والصحة    العمليات.
إنجاا اد عمة او وظي ة للتعر  عل  و   نظام تحلية مخاطر الوظاب  يتم  حص كة خطوة مب خطوات 

 المخاطر المصاحبة لكة خطوة كذلك لتحديد ا  ة السبة للسيطرة عل  هذر المخاطر ومنعها.
بص ة اخرد  سب نظام تحلية مخاطر الوظاب  هو دراسة مت نية وتسجية لكة خطوة مب خطوات الوظي ة او 

ة والصحة المهنية( وتحديد ا  ة السبة للأليام العمة والتعر  عل  المخاطر المصاحبة )مب نواح  السالم
 بهذر الوظي ة بعد تأللية او إاالة هذر المخاطر.
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 ما ه   وابد تطبيق نظام تحلية مخاطر الوظاب ؟
مب اهم  وابد تطبيق نظام تحلية مخاطر الوظاب  هو معر ة المخاطر غير المعرو ة للأليام بكة وظي ة وعمة. 

مة والصحة المهنية لدد العامليب، كما يايد مستود االتصاة بيب العامليب كذلك ر ا مستود الوع  بالسال
 والمشر يب.

كذلك يمكب بعد االنتهاء مب تطبيق هذا النظام وإعداد طرق مكتوبة ألداء العمة والوظي ة اب يكوب ذلك بمثابة 
 تدريم للعامليب.

 التكل ة الناتجة عب هذر الحوادا. كذلك تطبيق النظام سو  ي دد إل  تأللية الحوادا وبالتال  تأللية
 

 ما ه  العناصر األربعة لتطبيق نظام تحلية مخاطر الوظاب ؟
 تحديد الوظي ة المراد تحلية مخاطرها. -1
 تألسيم الوظي ة إل  خطوات متتابعة. -2
 التعر  عل  مخاطر كة خطوة مب هذر الخطوات. -3
 طر.تحلية وتألييم هذر المخاطر وتحديد ا  ة السبة لمنا هذر المخا -4

 

 
 تحديد الوظي ة المراد تحلية مخاطرها: -1

يمكب إجراء نظام تحلية مخاطر الوظاب  لجميا الوظاب  بدوب  را ولكب لتحديد الوظاب  الت  يجم تحلية 
 مخاطرها اوال اد إعطابها األولوية يجم اخذ العوامة انتية    االعتبار:

 ا نسبة اءصابات مراجعة سجالت اءصابات واختيار الوظاب  الت  تكوب  يه
 عالية.

 .اختيار الوظاب  الجديدة او الوظاب  الت  يطرا عليها تعديالت 

 .اختيار الوظاب  الت  يتم الأليام بها عل   ترات طويلة 
 

 تألسيم الوظي ة إل  خطوات متتابعة: -2
األخذ  بعد اختيار الوظي ة الت  سو  يتم تحلية مخاطرها يتم تألسيم هذر الوظي ة إل  خطوات متتابعة ما

 باالعتبار عدم إطالة هذا التألسيم )ال تايد عب عشرة خطوات(.
وكمثاة لتألسيم الوظي ة سو  نختار وظي ة جلخ  طا مب الحديد بواسطة احد العماة باستعماة ماكينة الجلخ 

(Grinding Machine: ويتم تألسيم الوظي ة إل  اربا خطوات كانت ، ) 

 هة اليمن  مب ماكينة الجلخ واختيار احد الوصوة إل  الصندوق الموجود    الج
  طا الحديد.

 .اءمساك بألطعة الحديد ور عها وتوجيهها إل  ماكينة الجلخ 

 .د ا  طعة الحديد إل  عجلة ماكينة الجلخ لجلخها 

   بعد االنتهاء مب عملية الجلخ يتم و ا  طعة الحديد    الصندوق الموجود عل
 يسار ماكينة الجلخ.
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ل  الصندوق الوصوة إ -
 ينةكامب الجهة اليمن  لم

 الجلخ
اختيار احد  طا الحديد  -

 واءمساك بها

د ا  طعة الحديد إل  عجلة ماكينة 
 الجلخ لجلخها

بعد االنتهاء مب عملية الجلخ 
و ا  طعة الحديد    الصندوق 

 يسار ماكينة الجلخ

 (1شكة ر م )
 تألسيم الوظي ة إل  خطوات

 

 
 ة مب هذر الخطوات:التعر  عل  مخاطر كة خطو -3

كة خطوة مب الخطوات اعالر )حسم الرسم ل يتم بعد ذلك تحديد المخاطر مب نواح  السالمة والصحة المهنية
 ( وحسم المثاة السابق:2ر م )

  عند تناوة  طعة الحديد مب الصندوق الموجود عل  يميب ماكينة الجلخ يمكب اب
حديد ، كذلك يمكب اب يتعره يخبط العامة يدر    حا ة الصندوق او     طا ال

 إل  جر  يدر او سألوط  طعة الحديد مب يدر عل  اصابا  دميه.

 لة ، جعند د ا  طعة الحديد إل  عجلة ماكينة الجلخ يمكب خبط اليد ما هذر الع
كذلك يمكب تطاير شظايا وشرا مب عملية الجلخ  د يصيم عينيه كذلك ال يوجد 

ب الممكب اب تتعره عجلة ماكينة الجلخ اي ا م ،نظام لش ط األتربة الناتجة
 للكسر وإصابة العامة. اي ا يمكب انحشار اكمام  ميص العامة    العجلة.

     عند و ا  طعة الحديد    الصندوق عل  يسار ماكينة الجلخ يمكب خبط يديه
 حا ة الصندوق او  طا الحديد داخله.
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صدم اليديب بحا ة  -
 الصندوق

سبم حدوا جر   طع  ب -
 الحوا  المدببة لألطا الحديد

 صدم اليديب بعجلة الجلخ -
 تطاير شظايا وشرا -
 تطاير اتربة -
 ان جار عجلة الجلخ -
انحشار اكمام الألميص  -

    الماكينة

صدم اليديب     -
الصندوق عل  يسار ماكينة 

 الجلخ
 

 

 (2شكة ر م )
 المخاطر المصاحبة لكة خطوة

 
  ة السبة لمنا هذر المخاطر:تحلية وتألييم هذر المخاطر وتحديد ا  -4

الخطوة األخيرة    نظام تحلية مخاطر الوظاب  هو تحلية المخاطر وتحديد ا  ة السبة لمنعها والتغلم 
 عليها وا  ة هذر الطرق عل  الترتيم ما يل  :

 إبعاد المخاطر  Elimination of the Hazard 

 التعويه  Substitution 

 العاة   Isolation 

 س التحكم الهند  Engineering Control 

 التحكم اءدارد  Administration Control  

 استعماة مهمات الو اية الشخصية PPE 
 

 وحسم المثاة السابق:

 .يتم تاويد العامة بأل ااات واحذية سالمة 

 .تركيم حاجا حماية كبير عل  عجلة ماكينة الجلخ 

 كذلك تركيم نظام ش ط األتربة وتاويد العامة بنظارة 

 او غير    ا ة.رة ة والتنبيه عليه بارتداء  ميص ذو اكمام  صيسالم
   الترتيم ألب يتم سحم  طا الحديد الت  يتم جلخها
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تاويد العامة بأل ااات  -

 وحذاء سالمة
تعدية مكاب الصندوق  -

 ليصبح بجانم الماكينة

تاويد وا   اجاج  اكبر  -
 حجما

تركيم نظام تهوية  -
 مو ع 

ت تاويد العامة بنظارا -
 سالمة

 حص عجلة ماكينة  -
 الجلخ  بة العمة عليها

التنبيه عل  العامة بعدم  -
 ارتداء األكمام ال   ا ة

العمة عل  سحم  طا  -
الحديد الت  تم جلخها اوال 

 ب وة
 

 وسابة الو اية والحماية المألترحة - (3شكة ر م )
 

، يجم إعالم العامليب بالنتابج وبعد االنتهاء مب إجراء نظام تحلية مخاطر الوظي ة وحسم هذا المثاة 
 والتوصيات وتدريبهم عليها.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH STANDARDS  

 العمة ب ماب داخة األماكب المغلألة )المحددة(
Confined Spaces Working Safely in 
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 المألدمة:
يتعره آال  مب العامليب للو اة او اءصابات البليغة اثناء العمة داخة األماكب المغلألة )المحددة( 

Confined Spaces  وتألدر إدارة السالمة والصحة المهنية(OSHA)  م سسة توظ   22400ب ب حوالى
 5000ب المغلألة  ى موا ا العمة ، واب اكثر مب مليوب عامة وموظ  لديها ما يعر  باألماك 7.2حوالى 

 إصابة تحدا سنويا  ى األماكب المغلألة.
 

وتعر  األوشا األماكب المغلألة ب نها األماكب التى تكوب مغلألة بسستمرار وهى كبيرة الحجم ولها وسابة دخوة 
 محددة وغير مصممة للعمة او التواجد بها بص ة مستمرة.

 
 حتال إلى تصريح عمة لدخولها هى:األماكب المغلألة التى ت

 انابيم المجارى -   المانهوالت -
 صواما الغالة -   خاانات البتروة -
 حاويات الس ب -    األن اق  -
 الغاليات -  الخاانات األر ية -
 الح ر -   خطوط األنابيم -
     انبار -

   
 المخاطر المحتملة داخة األماكب المغلألة:

  Atmospheric Hazards   ةالمخاطر  ى جو العم .1

  Mechanical & Electrical Hazards  المخاطر الميكانيكية والكهربابية .2

  Physical Hazards   المخاطر الطبيعية .3

 Engulfment Hazards    مخاطر اءجتيا  .4
 المخاطر  ى جو العمة: -1

 نألص او ايادة نسبة األوكسيجيب 

 مخاطر اءشتعاة 

 الغااات السامة 

 

  ايادة نسبة األكسيجيب:نألص او 

نسبة االوكسيجيب بالجو التى تسمح األوشا بها للعمة داخة األماكب المغلألة يجم اال تألة  -
 . % 23.5كما يجم اال تايد عب  % 19.5عب 

 

 :مخاطر اءشتعاة 

 –المواد الألابلة لإلشتعاة المحتمة وجودها  ى األماكب المغلألة هة: المواد البترولية  -
 غاا اوة اوكسيد الكربوب ....... –يتيد الهيدروجيب كبر –الميثاب 

ادنى مدى لإلشتعاة وهو ا ة نسبة خلط بيب بخار المادة المشتعلة والهواء ، اعلى مدى  -
 لإلشتعاة هو اعلى نسبة خلط بيب بخار المادة والهواء.

ألة تنص تعليمات األوشا على  رورة اال تايد نسبة ادنى مدى لإلشتعاة  ى األماكب المغل -
 %.10عب 

 

 :الغااات السامة 

اخطر الغااات السامة المحتمة وجودها باألماكب المغلألة هى: غاا كبريتيد الهيدروجيب ، 
 غاا اوة اوكسيد الكربوب.

 10)جاء بالمليوب  10التركيا المسمو  بالتعره له مب غاا كبريتيد الهيدروجيب هو: 

ppm) . 
 35)جاء بالمليوب  35وكسيد الكربوب هو: التركيا المسمو  بالتعره له مب غاا اوة ا

ppm) . 
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 المخاطر الميكانيكية والكهربابية: -2

   الحركة غير المتو عة للمعدات الميكانيكية داخة األماكب المغلألة  د تتسبم  ى و و
 إصابات للعامليب بهذر األماكب، ومثاة لهذر المعدات: الخالطات ، السخانات ، .....

 ربابية مب المحركات الكهربابية داخة األماكب المغلألة.ت ريغ الشحنات الكه 
 

 المخاطر الطبيعية: -3

 )ت اوت وإختال  درجات الحرارة )برودة ، سخونة 

 وجود مواد كيميابية حار ة 

 وجود حشرات واواح  باألماكب المغلألة 

 ال و اء العالية 

 مخاطر اءناالق والتعثر والسألوط 

 اء اءة غير الكا ية 

 معدات وآالت العمة السليمة  د تسبم اءصابة للعامليب عدم إستخدام 

 .محدودية المداخة والمخارل للمكاب المغلق 

 
 اءجتيا : -4

 .حركة المواد داخة المكاب المغلق تسبم انوا  كثيرة مب اءصابات 

 .دخوة المواد البترولية او المواد السابلة إلى الخاانات اثناء العمة بداخلها 

 ة صواما الغالة وإجتياحها للعامليب بداخلها.حركة الغالة داخ 

 

 
 

 إجراءات الدخوة والعمة داخة األماكب المغلألة:
 بة الدخوة والعمة داخة اى مكاب مغلق يجم صر  تصريح دخوة لهذر األماكب ويحتوى على  .1

 المعلومات األتية على ا ة تألدير:

 إسم ومو ا المكاب المغلق 

 الغره مب الدخوة للمكاب المغلق 

 التاريخ ومدة صالحية التصريح 

 اسماء األشخاص الذيب سو  يدخلوب للعمة داخة المكاب المغلق 

 19.5 5اسماء األشخاص الذيب سو  يتواجدوا خارل المكاب المغلق 

 إسم المشر  المسبوة عب العمة 

 كش  بالمخاطر المحتملة 

 طريألة عاة والتحكم  ى هذر المخاطر 

 وكسيجيب ، نسبة وتركيا المواد الألابلة لإلشتعاة ، تركيا المواد الشروط المألبولة للدخوة: نسبة األ
 السامة

 نتابج الألياسات وال حص الذى تم إجرا ر للمكاب المغلق  بة الدخوة واثناء الدخوة 

 الوسابة المتاحة والمتو رة لعمليات اءنألاذ 
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 وسابة اءتصاالت ما األشخاص الذيب سو  يدخلوب للعمة بالمكاب المغلق 

 دات المطلوبة ومهمات الو اية الشخصية المطلوبةالمع 

 جميا الشروط الخاصة األخرى المطلوبة لت ميب العمة داخة المكاب المغلق 
  حص المخاطر داخة المكاب المغلق: .2

  مب اهم األعماة الواجم الأليام بها  بة الدخوة للمكاب المغلق هو  حص الجو المحيط داخة مكاب
 ى بالترتيم:العمة وذلك على النحو األت

  %23.5وال تايد عب  %19.5   حص نسبة األوكسيجيب والت كد مب انها ال تألة عب -
 %10 حص تركيا المواد الألابلة لإلشتعاة والت كد مب انها ا ة مب  -

  حص تركيا الغااات السامة والت كد مب انها ا ة مب النسبة المسمو  التعره له. -

 

 
 

 المكاب المغلق:تهوية  .3

  يتم إجراء التهوية الميكانيكية بواسطة ش اطات الهواء المناسبة وي  ة اب تدار هذر الش اطات
 بواسطة الهواء الم غوط.

 
 مسبولية األشخاص الذيب سو  يدخلوب للمكاب المغلق: .4

  19.5 بة الدخوة الت كد مب اب نسبة األوكسيجيب ال تألة عب%  

 10تعاة ال تايد عب نسبة األبخرة الألابلة لإلش% 

 .تركيا المواد السامة ا ة مب الجرعات المألررة والمسمو  بها 

 .الت كد مب اب جميا المحاب  مغلألة وم منة كذلك جميا التوصيالت الكهربابية معاولة وم منة 

 تو ر جميا مهمات الو اية الشخصية المطلوبة ألداء العمة ب ماب 

 ص خارل المكاب المغلقتو ر طريألة إتصاالت مناسبة ما األشخا 

 .مغادرة المكاب  ورا  ى حالة و و  حاالت طاربة 

 
 مسبولية الشخص المكل  بالمرا بة خارل المكاب المغلق: .5

  التواجد عند  تحة الدخوة مستعدا للتصر   ى حاالت الطوارىء وال يتم تكلي ه ب داء اية اعماة
 سوى المرا بة.

 م اجهاة االتن   الماودة للهواء كذلك إستخدام معدات اب تكوب لديه المعر ة والدراية بسستخدا
 إط اء الحرابق.

  اب يألوم بمرا بة حباة اءنألاذ المربوط بها العامليب داخة المكاب المغلق والتنبه لإلشارات الواردة
 منهم سواء بواسطة هذر الحباة او ب ية وسيلة إتصاة اخرى.

 ةمرا بة المحاب  والم اتيح المغلألة بص ة مستمر 

 المحا ظة على المكاب المجاور للمكاب المغلق خاليا مب جميا العوابق 

 الطلم مب العامليب داخة المكاب االمغلق مغادرته  ورا  ى حالة و و  اية حاالت خطرة 
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  طلم المساعدة مب  رق الطوارىء واءنألاذ  ى حالة  رورة إنألاذ وإخرال اى شخص مب داخة
 المكاب المغلق.

 
******************************************************** 

 

 

 

 

4- OSHA General Industry Standards 

 
   Welding, Cutting and Brazing   اعماة اللحام والألطا

from 29 CFR 1910.252 to 29 CFR 1910.255 
 

 المألدمة:
تسخينها وتسييلها وربطها ببع ها ، وبعد ذلك تصبح يستخدم اللحام    وصة المعادب ببع ها ، حيا يتم 

 الألطعتاب الموصولتيب     وة المعدب األصل  او ا ود منه.
والمخاطر المصاحبة لعمليات اللحام تشمة: الدخاب ، األبخرة السامة ، المواد الصلبة المتطايرة ، الحرارة 

 العالية ، اءشعا  ال وب .
 

 انوا  اللحام / الألطا:
 Gas Welding   ام بالغاااللح -1
 Arc Welding   اللحام الكهرباب  -2
 Oxygen & Gas Cutting  الألطا باألوكسجيب -3
 

 General Requirements 1910.252  المتطلبات العامة:
 منا ومكا حة الحرابق:
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   حالة عدم إمكانية إبعاد الشئ المراد لحامه مب مكاب العمة ، يتم إبعاد جميا 
مترا( مب مكاب  11 دم ) 35ابلة لإلشتعاة لمسا ة ال تألة عب المواد الأل
 اللحام.

   حالة عدم إمكانية إبعاد الشئ المراد لحامه ، و   ن   الو ت عدم إمكانية 
إبعاد جميا المواد الألابلة لإلشتعاة مب مكاب اللحام ، يتم استخدام اغطية 

تم تغطية جميا مناسبة لحجا الحرارة ، والشرر ونواتج اللحام. كذلك ي
المواد الألابلة لإلشتعاة بواسطة مواد غير  ابلة لإلشتعاة ورة األر ية 

 اس ة مكاب اللحام بالماء ءط اء الشرر المتطاير.

تو ير معدات مكا حة الحرابق المناسبة  رم مكاب اللحام لإلستخدام ال ورى    
 حالة حدوا حرابق )ط ايات الحريق ، مكرات الحريق ، ......(.

( تكوب مهامه األساسية مرا بة الشرر Fire Watchتعييب مرا م للحريق )
مترا( ما  11 دم ) 35المتطاير والناتج مب عمليات اللحام    حدود مسا ة 

 رورة عدم ترك مكاب اللحام إال بعد مرور نص  ساعة عل  األ ة مب 
 إنتهابه.

و المواد السابلة الألابلة  رورة الت كد مب خلو مكاب اللحام مب المواد الملتهبة ا
لإلشتعاة وذلك بسجراء الألياسات الالامة بواسطة اجهاة  يا  نسبة المواد 

 المشتعلة بالجو.

عد السما  بسجراء اية اعماة لحام او  طا    البرامية المستعملة إال بعد إجراء 
 عمليات التنظي  المناسبة والت كد مب خلوها مب المواد الألابلة لإلشتعاة.

 
 rotection of PersonnelP  و اية الشخصية للعامليب:ال

 رورة استخدام وا يات العيب والوجه المناسبة )نظارات اللحام ، حام  الوجه 
الخاص باللحام( ما استعماة ال لتر المناسم لنو  اللحام وحجم 

 اءلكترود.
الطويلة  استعماة الأل ااات المألاومة للحرارة ، األو رهوالت الألطنية ذات األكمام

وتكوب بدوب جيوم. كذلك  رورة عدم وجود تنية    البنطلوب ويغط  
 الحذاء.

 استعماة حذاء سالمة مناسم واي ا يمكب استعماة مريلة مب الجلد.
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 الحماية الصحية والتهوية المناسبة

 مب الممكب اب تكوب تهوية مكاب اللحام مب التهوية الطبيعية او التهوية الميكانيكية.
وب التهوية الطبيعية كا ية إذا كاب المكاب المخصص لعمليات اللحام ال تألة تك

  دم.  16 دم مربا وسأل  هذا المكاب ال يألة عب  10000مساحته عب 
   حالة عدم تو ر الشروط اعالر وبالتال  عدم ك اية التهوية الطبيعية لمكاب 

لمو عية بجوار اللحام يتم استخدام التهوية الميكانيكية ، مثة التهوية ا
عملية اللحام حيا تألوم بسحم األبخرة المتولدة مب عمليات اللحام 

(. كذلك يمكب استخدام HEPA Filterبسرعة كبيرة إل   لتر خاص )
مرة  20ش اطات لتغيير هواء مكاب العمة بحيا يكوب    حدود 

 بالساعة.

 

 Hot Work Permit  تصريح العمة الساخب 

اخب )بعد الت كد مب تو ر جميا شروط السالمة( وذلك  بة المباشرة  رورة صر  تصريح عمة س
    اية اعماة لحام.

 

 

 
 Gas Welding 1910.253    اللحام بالغاا

( الخاص باألوك  اسيتليب Torchيتم لحام المعادب بواسطة الحرارة الناتجة مب المشعة )
واللهم الناتج يستخدم     حيا يألوم المشعة بمال األوكسجيب ما األسيتليب وإشعالهما ،

 عمليات لحام المعادب.
   عمليات اللحام باألوكس  اسيتليب ، يكوب األوكسجيب    
إسطوانة واألسيتليب    إسطوانة اخرد ، ونظرا لوجود 
هذر الغااات تحت  غوط عالية يتم استخدام منظمات 
لل غط عل  كة إسطوانة ، ويتم توصية األوكسجيب 

سطوانات إل  المشعة بواسطة خراطيم واألسيتليب مب اء
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بحيا يكوب لوب خرطوم األكسجيب )اخ ر( ولوب خرطوم 
األسيتليب )احمر( ويتم بعد ذلك خلط الغاايب وإشعالهما 

 Torchبواسطة المشعة كذلك بواسطة مألدمة المشعة )

Tip.) 

 

 
 

 
 

 
رطة عل  البوصة  15ال يايد  غط التشغية لغاا األسيتليب عب 

تحت اد ظر  مب الظرو  ، حيا يكوب غاا المربعة 
رطة عل   15األسيتليب غير مستألر    ال غوط اعل  مب 

البوصة المربعة و د يحدا له تحلة ي دد لحدوا إن جار 
 كبير.

ولتال   حدوا هذا التحلة وبالتال  حدوا اءن جارات ، يتم 
تخايب األسيتليب    حالة سابلة    إسطوانات خاصة 

مب مادة سيليكات الكالسيوم به  راغات يوجد بها حشو 
كذلك مادة مذيبة مثة األسيتوب الذد بسستطاعته إمتصاص 

 76 ع  حجمه مب األسيتليب عند درجة حرارة  400
 درجة  هرنهايت.

 دم  20يتم تخايب إسطوانات الوكسجيب عل  بعد ال يألة عب 
مب إسطوانات الغااات الألابلة لإلشتعاة اا, استخدام حاجا 
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 دم ويتحمة الحريق لمدة ال تألة عب  5 اعه ال يألة عب ارت
 نص  ساعة.

 

 
 

 
 

 ARC Welding and Cutting 1910.254اللحام الكهرباب     

يستخدم اللحام الكهرباب  الحرارة الناتجة مب التيار الكهرباب  ءذابة وتجميا اجااء المعدب 
 ببع ها.

ألره ، ويتم ذلك يجم توصية الجسم الخارج  لماكينة اللحام با
بتوصية ملألط األر   بطاولة اللحام او بالمعدب المراد 

 لحامه.
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يتم استخدام معدات الو اية الشخصية المناسبة وعل  وجه 

الخصوص وا يات العيب ذات ال التر الخاصة وحسم  طر 
 اءلكترود.

 عند توصية ماكينة اللحام ، يجم اخذ هذر العناصر باءعتبار:

 الخارج  للماكينة باألره.توصية الجسم 
توصية م تا   اطا للكهرباء بالألرم مب ماكينة 

 اللحام لإلستعماة    حاالت الطوارئ.

(  او  اطا للتيار Fuseوجود  اطا كهرباب   يوا )
(Circuit Breaker.) 
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 المهنيـةوالصحـة  السـالمة

 
 مخـــاطر الكهربــاء

 مألـدمـة:
مصادر الطا ة وعصم الحياة العصرية وه  الطا ة المحركة    الصناعات الكهرباء مصدر اساس  مب 

 المختل ة.
إب استخدام الكهرباء ال يخلو مب المخاطر عل  اءنساب وعل  الممتلكات ، واألخطار الكهربابية اكيدة الوجود 

    توصيالت وصيانة واستعماة األجهاة الكهربابية.
ي  صعبا او باهظ التكالي  ولكب تجاهة وإهماة إجراءات الحماية مب والسيطرة عل  معظم مخاطر الكهرباء ل

 الكهرباء يسبم ا رارا كثيرة لألشخاص والممتلكات.
 
 :ءجراءاتا

 تعري ــات: -م

 Nature of Electricityطبيعة الكهرباء  -1
الكهرباء: عبارة عب طا ة    شكة جسيمات صغيرة مشحونة )إلكترونات( تسرد    موصة  -

(Conductor) .مثة سرياب الماء    انبوم 
التيار الكهرباب : هو كمية اءلكترونات المارة خالة نألطة معينة و   امب معيب وتألا   -

 (Amperesباألمبير)

 (Voltالألوة الدا عة الكهربابية: تتسبم    سرياب التيار وتألا  بال ولت ) -

( Resistanceالكهربابية )اثنـاء سـرياب التيـار يألـابة بمألاومة مب الموصة تسم  المألـاومة  -
 (OHMSوتألا  باألوم )

 

 ( ينص عل  اب:OHMs  Law انوب اوم ) -

كمية التيار المار )باألمبير( تتناسم طرديا ما الألوة الدا عة الكهربابية )بال ولت( وعسكيا ما  
 مألاومة الدابرة الكهربابية )اوم(.

 

 الألوة الدا عة الكهربابية )الجهد( بال ولت

 -------------------------        مبير( = التيار )باأل -

 المألاومة الكهربابية )باألوم(     
 

  لكى تعمة الكهرباء يجم تو ر دابرة كاملة تبدا مب المصدر وتعود إلى المصدر. يسرى التيار دابما
  ى دابرة مغلألة.

 .يبحا التيار دابما عب المسار ذو المألاومة األ ة لكى يسرى  يه 

  الكهرباء دابما نحو األره.تسرى وتتحرك 

  يمثة اى شخص دابما ا ة مألاومة للتيار الكهربابى ، ويمثة دابرة كاملة عندما يكوب مالمسا
 لألره.
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 حـوادا الكهرباء: -2

 :تنش  حوادا الكهرباء بسبم

   حدوا  صر كهربابShort Circuit  

  التوصية األر   الم اجئAccidental Grounding 

 

   حسم المألايي  العالمية للكهرباء يعتبر الجهد العالHigh Voltage  هو كة جهد يايد
 24هو ذلك الجهد الذد يتراو  بيب ) Low Voltage( ، الجهد المنخ ه 430عب )
 ولت( او ا ة هو جهد  24 ولت( ، ومب وجهة نظر السالمة يعتبر الجهد ) 430 --- ولت 

منا او يأللة خطر الصدمة الكهربابية ولكب ألنه يأللة مب شدة وحدة منخ ه ، لي  ألنه ي
 اءصابة عندما تحدا الصدمة الكهربابية.

 
 مخاطر الكهرباء:

  Electrical Shockالصعألة الكهربابية  .1

  Burnsالحروق  .2

  Arc – Blastحدوا شرا و ر عة  .3

  Fires and Explosionsالحرابق واءن جارات  .4
 
 ية:الصدمة الكهرباب -1

 مدد ت ثير اءصابة بالصدمة الكهربابية عل  جسم اءنساب يتو   عل : -

 .كمية التيار المار خالة الجسم 

 .المسار الذد يسلكه التيار 

 .و ت بألاء التيار وإتصاله بالجسم 

  السب –الواب  –الحالة الصحية  –انث (  –الجن  )ذكر 

 .درجة رطوبة الجلد 

 .نو  الع و المعره مب الجسم 

النألاط المذكورة اعالر يتبيب اب التيار الكهرباب  هو الذد يسبم اءصابة لإلنساب ولي  مب  -
 الجهد الكهرباب .

  يما يل  جدوة يبيب الت ثيرات المختل ة للتيار عل  جسم اءنساب: -

 
 الت ثيرات المختل ة للتيار عل  جسم اءنساب

Effects of Electric Current On Human Body 
 

 مار )بالملل  امبير(التيار ال
Current (Milli Ampere) 

 الت ثيرات

Effects 
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 ال إحسا  )ال تشعر به( (TLVاو ا ة ملل  امبير ) 1

الشخص ممكب  –شعور بالصدمة ولكنه غير م لم  ملل  امبير 8 -1
اب يد  التيار بسرادته حيا اب التحكم الع ل  لم ي ألد 

 بعد

لشخص ممكب اب يد  التيار بسرادته ا –صدمة م لمة  ملل  امبير 15 – 8
 حيا اب التحكم والسيطرة عل  الع الت لم ت ألد بعد

 ملل  امبير 20 – 15
 

 ملل  امبير 50 – 20

ال يدعك  –الع لية  ألداب السيطرة  –صدمة م لمة 
 التيار
 ال يدعك التيار –تأللصات ع لية شديدة  –الم 
 

 تدمير األعصام –تأللصات ع لية شديدة  ملل  امبير 200 – 50

إنألباه  –تأللصات ع لية شديدة  –حروق شديدة  ملل  امبير 200 وق 
 تو   الأللم –ع لة الصدر 

 
تحدا الصدمة الكهربابية عندما يصبح الجسم جاءا مب الدابرة الكهربابية ويمكب اب تحدا بثالا طرق وذلك 

 عل  النحو التال :
  ن   الو ت ، والجسم    هذر الحالة يشبه اءتصاة بكلتا الوصلتيب )الح  والمتعادة(   -1

  تيلة لمبة او ل ات موتور ويعتبر الجسم    هذر الحالة مألاومة ويمر به التيار الكهرباب .

 

                                
 

ويعتبر الجسم    هذر الحالة وصلة  Hot Wireاءتصاة بالموصة الحامة للتيار )الح (  -2
 ار ية.

 

                                  
 

 –( األجااء المعدنية )ماسك Hot Wireالألصر الكهرب  عندما تالم  الوصلة الحية ) -3
يد او غال  انلة او المعدة الكهربابية( وتصبح محملة بالطا ة الكهربابية وبمجرد  –إطار 

 لمسها تحدا الصدمة الكهربابية.
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 ملحـوظـة:

اغلم الصدمات الكهربابية الت  تحدا مميتة ننها تمر خالة ع لة الأللم او بالألرم منها.  -
ملل  امبير يمر خالة الأللم    ثلا الثانية ويسبم إنألبا ات  100 مثال تيار كهرباب  شدته 

 ور ر ة عني ة للأللم يعألبها تو  .
بيب اءحسا  بوخا خ ي  إل  األلم الشديد  الت ثيرات غير المميتة للتيار المار بالجسم تت اوت -

 والتأللصات الع لية العني ة.
(    مكانه وي ألد  درته Freezingاءن عاالت الع لية تصبح خطرة عندما يتجمد اءنساب ) -

 عل  الحركة.

كذلك يمكب اب ت دد الصدمة الكهربابية إل  إمكانية حدوا ت ثيرات اخرد كالحروق والناي   -
 الداخل .

 4 – 3اب و ت التالم   صير وحدا تو   للأللم واجرد تن   صناع  للمصام خالة إذا ك -
 د ابق مب الصدمة يمكب إعادة نبه الأللم.

ال تحاوة لم  الشخص المصام بالصدمة الكهربابية إذا كاب ال يااة ممسكا للتيار الكهرباب   -
ا عب التيار بواسطة وإذا لم تتمكب مب  صة التيار الكهرباب   اسحم او اد ا المصام بعيد

-Non طعة  ماة او اد مادة غير موصلة للتيار الكهرباب   –حبة جا   – طعة مب الخشم 

conducting material 

 

 
 

تتو   شدة الصدمة الكهربابية عل  حالة الجلد ،  الجلد الجا  له مألاومة كهربابية كبيرة ،  -
 ملل  امبير( 1 ولت(  د تكوب ا ة مب ) 120صدر  وته ) الصدمة الكهربابية مب م

العرق البسيط او رطوبة الجلد تنألص مب مألاومته الكهربابية بدرجة كبيرة وتصة بالجسم إل   -
 الحد المميت.
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إذا كنت تأل     الماء او تستند عل  سطح مبتة  سب تيارات الصدمة الكهربابية  د تصة إل   -
    وق الحد المميت.ملل  امبير( وه  بالتال 800)

 
 

 و يما يل  امثلة لمألاومة الصدمة الكهربابية:
 

 بعـه المــواد: -ا

 اوم/بوصة 200000000 – 200000مب  خشم جا :
 اوم / بوصة 100000 – 2000مب  خشم رطم:
  دم 1000اوم /  1  سلك نحا :

 
 جسـم اءنسـاب: -م
 اوم 500000 – 100000مب     جلد جا :  -
 اوم 1000ا ة مب    قجلد مبلة بالعر -
 اوم 150ا ة مب        الماء -
 اوم 600 – 400 اجااء داخلية مب اليد إل  الألدم -
 اوم تألريبا 100 خالة الرا  مب األذب إل  األذب -

 
 
 
 
 
 
 

 امثلة لتو يح مألاومة جسم اءنساب للصدمة الكهربابية
 

 امبير 1000 /1ملل  امبير =  -
 الجهد )ال ولت( التيار =  -

 مألاومة )اوم(ال

 

 جـلد جـا : -

 

 التيار المار المألاومة الجهد

 ملل  امبير 0.5حوال   اوم 240000  ولت 120

 ملل  امبير 0.92حوال   اوم 240000  ولت 220

 

 جلـد رطـم: )مبلة بالعرق( -

 

 التيار المار المألاومة الجهد

 ملل  امبير 120 اوم 1000  ولت 120

 امبير ملل  220 اوم 1000  ولت 220

 

 جلـد مبلة بالمـاء: -

 

 التيار المار المألاومة الجهد

 ملل  امبير 800 اوم 150  ولت 120

 ملل  امبير )حد مميت( 1467 اوم 150  ولت 220
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 : Electrical Burnsالحروق  -2
 

 
 

 
 

 

 

 

 :  lastB –Arcالشرا وال ر عة:  -3

  يحدا الشرا وال ر عة  ى حالة ما يأل ا تيار عالى مب موصة نخر اثناء تشغية او إيألا  الدابرة
 الكهربابية.

 .يحدا كذلك الشرا وال ر عة عند ت ريغ الشحنات الكهربابية الساكنة 

 

 
 

 دوابر الكهربابية بواسطة اليد اليسرى للو اية مب مخاطر الشرا وال ر عة يوصى بتشغية او إيألا  ال
 وليست اليمنى حتى يتم إبعاد الوجه عب الشرا وال ر عة  ى حالة حدوثها.
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 الحرابق واءن جارات: -4

  ى حالة التحمية الاابد على الدوابر الكهربابية ترت ا درجة حرارة األسالك الكهربابية و د يتسبم 
تسييح المادة العاالة وإحترا ها وبالتالى إحتراق األجااء البالستيكية المحيطة باألسالك  ذلك  ى

 والمعدات الكهربابية األمر الذى ي دى لحدوا حريق.

  ى حالة حدوا الشرا وال ر عة وإذا كانت بالمكاب مواد سريعة اءشتعاة سو  تشتعة ويمكب اب 
 يحدا إن جارات.

 

 
 

 

 Electrical Accidents Preventionالو اية مب حوادا الكهرباء  -ت

 يتم إتبا  اءجراءات انتية للو اية مب حوادا الكهرباء:

 

يجم  صة التيار الكهرباب  عب اية معدة او جهاا كهرباب   بة إجراء اية عمليات صيانة عليه 
ت يد ذلك حت  ال يتم إعادة التيار ( عند مكاب  صة التيار الكهرباب  TAGما و ا ال تة )

 الكهرباب  بواسطة اد شخص آخر.
 ال تلب  الخواتم والساعات والمجوهرات عند العمة  رم الدوابر الكهربابية. -1
 ال تستعمة الساللم المعدنية او العدد اليدوية غير المعاولة عند العمة    األجهاة الكهربابية. -2

والت  يمكنها  Explosion Proof Lamps د اءن جار يتم استخدام وسابة اء اءة الم منة  -3
إحتواء اية إن جارات داخلها وال تسمح بخروجها إل  الجو المحيط والتسبم    حدوا حريق به 

ك ماكب تجما الغااات واألبحرة  (Hazardous Locations)وذلك    األماكب المصن ة خطرة 
 الألابلة لإلشتعاة.

اة والمعدات الكهربابية الثابتة والمتحركة موصولة باألره يجم الت كد مب اب جميا األجه -4
بواسطة سلك وهذا السلك ال يحمة تيارا كهربابيا ولكب عند حدوا  صر كهرباب     الدابرة 

( الحامة للتيار إل  إطار او غال  المعدة او Hot Wireومرور تيار خاطئ مب السلك الح  )
( Fuse( او ال يوا )Circuit Breakerالألاطا الكهرباب  )انلة  سذا كاب هذا التيار كبيرا يد ا 
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عل   صة الدابرة الكهربابية او يحمة السلك األر   التيار الكهرباب  إل  األره ويمنا مرورر 
 الخاطئ خالة جسم اءنساب. لذا يجم الت كد باستمرار مب سالمة الوصلة األر ية للمعدة.

( ل صة الدابرة الكهربابية ، ال Circuit Breaker)( و واطا التيار Fusesتألوم ال يواات ) -5
تحاوة إرجا  التيار  بة البحا عب سبم العطة وإصالحه ومب مص يتم تبدية ال يوا بآخر مب 

 ن   النو  والحجم او إرجا   اطا التيار لو عه األوة.

 ال تحمة مصدر التيار ب كثر مب طا ته حيا ي دد ذلك لحدوا حريق. -6

الكهربابية مب خالة األبوام او النوا ذ وإبعدها عب المصادر الحرارية كالد ايات ال تمرر األسالك  -7
 وال تعلألها عل  المسامير.

ال تتغا   عب األجااء المتآكلة    األسالك الكهربابية و م بتبديلها  ورا او تغطيتها بشريط  -8
 عااة بص ة م  تة لحيب تبديلها.

عل  استخدام ط ايات الحريق المناسبة لإلستعماة     يجم اب يتدرم العاملوب    مجاة الكهرباء -9
حرابق الكهرباء ، وه  ط ايات البودرة وط ايات ثان  اكسيد الكربوب وط ايات الهالوب ، ما 

األخذ    االعتبار عدم استخدام الماء او الط ايات الت  تحتود عل  الماء عل  اءطالق    إط اء 
وصيالت الكهربابية وذلك ألب الماء موصة جيد للكهرباء الحرابق الت  تحدا    المعدات والت

  يتسبم    صعق الشخص المستعمة للط اية.
   حالة إصابة اد شخص بصدمة كهربابية يجم عدم مالمسته عل  اءطالق والأليام اوال ب صة  -10

 التيار الكهرباب  وإبعاد الشخص عب مصدر التيار الكهرباب  بواسطة لو  او  طعة مب الخشم او
اية مادة عاالة اخرد ، وبعد ذلك يمكب إجراء اءسعا ات األولية )إذا كاب الشخص مدربا عل  
ذلك( وتشمة التن   الصناع  للشخص المصام ، ويتم استدعاء الطبيم عل  ال ور او نألة 

 المصام إل  ا رم مستش  .

و اية المناسبة عند عند شحب البطاريات ال تحاوة لم  سوابة البطارية بيديك واستخدم معدات ال -11
مراية بالستيك( وعند تعببة البطارية بالحمه يجم إ ا ة  –  ااات  –الأليام بذلك )وا   الوجه 

 الحمه إل  الماء )ولي  العك (.
 عند اءصابة بحروق حمه البطاريات يجم رة مكاب اءصابة بالماء  ورا. -12
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OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH STANDARDS  

  Excavationsاعماة الح ر 
 

 المألدمة:
 1971اصدرت إدارة السالمة والصحة المهنية األوشا اوة كود ومواص ات خاصة ب عماة الح ريات  ى سنة 

ب المخاطر التى مب الممكب التعره لها  ى اعماة الح ريات ومب اهما اءنهيارات وذلك لحماية العامليب م
(Cave-ins) . 

 
 المتطلبات العامة:

 األخذ باءعتبار العوامة األتية عند التخطيط ألية اعماة ح ر:

 .حالة المرور بالألرم مب مكاب الح ر 

 .المبانى والمنشآت المجاورة لمكاب الح ر 

 .نو  التربة 

  الميار الجو ية  ى مكاب الح ر.مستوى 

 .الخدمات العلوية والمد ونة تحت األره 

 .األحواة الجوية 

 

  بة المباشرة ب عماة الح ر يتم إتبا  التعليمات األتية
يجم الحصوة عل  معلومات كاملة عب جميا الخدمات الموجودة اس ة مكاب الح ر ، مثاة ذلك  -1

انابيم المجارد( ويجم تحديد  –اسالك التلي ونات  –خطوط األنابيم  –)التمديدات الكهربابية 
اماكب هذر الخدمات بمنته  الد ة ، ويرجا    ذلك إل  الرسومات الهندسية الخاصة بالمو ا او 

 بح ر ح ر االختبار.

يألوم بسجراء ال حص يوميا على  (Competent Person)تعييب شخص معتمد وموثوق به  -2
إنهيارات للجوانم ،  شة لوسابة الحماية ، او عدم وجود اية  منطألة الح ر للت كد مب عدم وجود

 ظرو  عمة غير آمنة بمكاب الح ر.
يجم تسوير منطألة الح ر لمنا سألوط األ راد او المعدات او المواد إل  الخطرة ، كما يجم و ا  -3

 إشارات  وبية للتحذير اثناء اللية. 

   ال يتعر وا لإلصابةيجم ترك مسا ات آمنة بيب العامليب اثناء الح ر حت -4

  دم( او اكثر يجم ااتبا  التعليمات التالية: 4سم ) 125   حالة الح ر لعمق  -5
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 بحيا ال تايد المسا ة التى يألطعها العامة للوصوة  يجم تجهيا الح رة بممرات آمنة وساللم
ربة الستخدامها بواسطة العامليب اثناء  يامهم بر ا األتمترا(  7و6 دم ) 25إلى السلم عب 
 خارل الح رة.

   يجم منا تراكم األتربة المر وعة مب الح رة عل  جانبيها بة يجم اب يبعد ناتج الح ر إل
عل  األ ة حت  ال يسألط إل  داخة الح رة ويتسبم    إصابة  سم مب حا ة الح رة 60مسا ة 

 العامليب داخلها.

 المسا ة بيب ناتج الح ر يجم اال يايد ارت ا  ناتج الح ر عل  جانب  الح رة عب مرة ونص  
 .سم( 90والح رة )اال يايد عب 

 

 
 

  يتم  حص نسبة الغااات السامة والألابلة لإلشتعاة يوميا  بة مباشرة الح ر للت كد مب عدم
 تراكم هذر المواد داخة الح رة.

 
 انوا  التربة المختل ة:

 التربة الصخرية -1

 Aالتربة نو   -2

 Bالتربة نو   -3

 Cالتربة نو   -4

 

 :ة الصخريةالترب
انوا  التربة الصلبة التى يمكب ترك جوانبها على شكة ااوية  ابمة والتى تحت ظ بألوتها طواة عمليات الح ر. 

 )صخور الجرانيت(
 

 : Aالتربة نو  
 (Clayطب لكة  دم مربا. )التربة الط لية  1.5هى انوا  التربة التى تتحمة  وة  غط مألدارها 

 
 : Bالتربة نو  
طب على الألدم  1.5طب على الألدم المربا وا ة مب  0.5تربة التى تتحمة  وة  غط اكثر مب هى انوا  ال

 )المربا )التربة الطينية
 

 : Cالتربة نو  
 طب على الألدم المربا )التربة الرملية(. 0.5هى انوا  التربة التى تتحمة  وة  غط ا ة مب 

 
 وسابة منا إنهيار جوانم الح ر:

 الح رة عل  العامليب داخلها وذلك باتبا  إحدد الطرق األتية يجم منا انهيار جوانم 

 ارل بما يتناسم ما عمألها ونو  التربة.ختميية جوانم الح رة إل  ال -1

تدعيم وتألوية جوانم الح رة ب لوا  خشبية طولية وعر ية وتثبيتها  -2
 بمسامير لمألاومة ال غط المحيط بالتربة.
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 Shieldsإستخدام الحواجا سابألة التصنيا  -3

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 تميية جوانم الح رة: -1
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 دم  20تعتمد ااوية مية جوانم الح رة على نو  الح رة ) ى حالة الح ر التى ال يايد عمألها عب 
 متر( وذلك على النحو األتى:6)
 

 ااوية المية اءرت ا  / العمق نو  التربة

 درجة 90 عمودى مستأليم التربة الصخرية

 درجة A  1 : ¾ 53التربة نو  

 درجة B  1 : 1 45   التربة نو 

 درجة C 1 : 1½ 34التربة نو  

 

 

 

  

 
 نظام تدعيم جوانم الح رة: -2

 ى هذا النظام يتم تثبيت الوا  مب الخشم او مب األلومنيوم على جوانم الح ر لمنا إنهيارر ويستخدم 
 عملى إستخدام نظام تميية الجوانم.هذا النظام عندما يكوب مب غير ال

 

 

 
 

 

 
 نظام الحواجا سابألة التصنيا: -3

مب ا  ة وسابة الحماية مب إنهيار الجوانم  ى اعماة الح ر حيا يتم إستخدام حواجا تناسم حجم 
 الح رة ويتم إناالها داخة الح رة  تو ر الحماية الالامة للعامليب.

 
******************************************************** 
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FIRE EXTINGUISHERS 

RATINGS AND DISTRIBUTION 
 المألدمة:

تعتبر ط ايات الحريق مب األجهاة المهمة والحيوية    جميا موا ا العمة والمنااة والسيارات وخال ه ، 
ط ايات الحريق ة توايعها    هذر األماكب إجراء تألييم شامة لمعر ة نو   بونظرا ألهميتها  مب ال رورد 

 المناسبة كذلك العدد المطلوم لحماية المكاب    حالة حدوا حريق.
( والنظام CENيوجد نظاماب اساسياب    العالم الختبار وتصني  ط ايات الحريق ه  النظام األوروب  )

لحريق ( ويتم إعطاء كة ط اية ر م يدة  درتها عل  اءط اء ويكتم هذا الر م بجوار نو  اU.Lاألمريك  )
 …،   A  ،20 B 3الذد تصلح له الط اية مثاة: 

 
 (CENالنظام األوروب  ) -1

يستخدم هذا النظام الختبار الط ايات وتصني ها وهو واسا االنتشار    الدوة األوروبية ، وينألسم هذا النظام 
 (.B( وانخر بنو  الحرابق )Aإل  جاايب ، احدهما يختص بنو  الحرابق )

 
 (…)األخشام ، األوراق ، الألماة ( Aنو  الحرابق )

 طريألة االختبار 
 0.56يتكوب االختبار مب مجموعة مب العص  الخشبية مثبتة    إطار معدن  بحيا يكوب ارت ا  هذر العص  

سم( ويختل  طوة العص  حسم حجم كة ط اية يراد  حصها ،  50مترا ) 0.50سم( وعر ها  56مترا )
 سم( ،  30مترا ) 0.30العص  بها ( يكوب طوة A 3عل  سبية المثاة )

(55 A يكوب طوة العص  بها )سم(. 550مترا ) 5,5 
 

 
 

 طوة العص  الخشبية بالمتر الدرجة

3 A 0.3 

5 A 0.5 

8 A 0.8 

13 A 31و 

21 A 12و 

27 A 72و 

34 A 43و 

43 A 34و 

55 A 55و 

 
 بتاب( وذلك يتم و ا حوه مب المعدب يحتود عل  مادة سريعة االشتعاة )اله

 لبداية االشتعاة.
  بعد اشتعاة النار    الحوه بد يألتيب يتم سحم الحوه ويتم السما  للحريق

د ابق اخرد  بة البدء بسط اء الحريق  6باالستمرار    العص  الخشبية لمدة 
 بواسطة الط اية الختبارها.

 ود النيراب يعتبر االختبار ناجح إذا تم إخماد جميا النيراب المشتعلة واب ال تع
 لالشتعاة بعد ثالثة د ابق مب ت ريغ الط اية بالكامة.

 .تعتبر الط اية  د اجتاات االختبار إذا نجحت    اختباريب مب اصة ثالثة اختبارات 
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 ( )المواد الملتهبة(Bنو  الحرابق )

( ويتم استخدام احواه معدنية دابرية )اسطوانية( Bنو  )يتم إجراء اختبار الط ايات ءط اء حرابق ال
 مختل ة األحجام.
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 وكة حوه يتم إعطابه ر م يمثة كمية الو ود )باللتر( المطلوبة ءجراء ال حص حسم الجدوة انت :
 

المساحة السطحية بالمتر   طر الحوه بالمتر درجة االختبار
 بالمربا

 حجم الو ود باللتر

B 8 0.56 0.25 8 

13 B 0.72 0.41 13 

21 B 0.91 0.66 21 

34 B 1.20 1.07 34 

55 B 1.50 1.73 55 

70 B 1.70 2.20 70 

89 B 1.90 2.79 89 

113 B 2.12 3.55 113 

144 B 2.40 4.52 144 

183 B 2.71 5.75 183 

233 B 3.00 7.32 233 

 
  للنيراب باالشتعاة لمدة د يألة ما  رورة اال يتم استخدام نو  الو ود الهبتاب ويتم السما

 مبوية. 30ْمتر / ثانية والحرارة عب  3تايد سرعة الريا  عب 
تعتبر الط اية  د اجتاات االختبار    حالة نجاحها    اجتياا اختباريب مب اصة ثالثة 

 اختبارات.
 

 (U.Lالنظام األمريك  الختبار الط ايات ) -2
 (:Aمجموعة )اختبارات ط ايات الحريق ال -ا

لتر تعتبر الط اية ذات معدة  11.5لتر إل   9بالنسبة لط ايات الحريق ذات السعة مب 
(  تجتاا اختبار Aالحريق األخرى للمجموعة ) اتواما بالنسبة لط اي A2حريق يساود 

 األداء كة حسم سعته المعينة و ألا للجدوة انت :
 

 عة الط اية باللترس سعة الط اية بالجالوب التصني  ومعدة الحريق
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1 A 1.25 4.73 

2 A 2.5 9.5 

3 A 4.0 15.14 

4 A  5.0 18.93 

6 A 10.0 37.86 

10 A 17.0 64.36 

20 A 33.0 124.93  

 
 

تصني  ومعدة 
 الحريق

عدد العص  
 الخشبية

 ياسات مألطا وطوة العص  
 الخشبية )ملم(

عدد العص      عدد الطبألات
 كة طبألة

1 A 50 45  ×45 × 500 10 5 

2 A 78 45  ×45  ×600 13 6 

3 A 98 45  ×45  ×750 14 7 

4 A 120 45  ×45  ×850 15 8 

6 A 153 45  ×45  ×1000 17 9 

10 A 209 45  ×45  ×1220 19 11 

20 A 160 45  ×60  ×1500 10 15 

 
ء الصم ويو ح الجدوة ادنار كمية الو ود المستخدمة ءحراق خشم اءختبار وابعاد وعا

 المستعمة اس ة كومة الخشم

تصني  ومعدة 
 الحريق

البعد االسم  لدعابم  الو ود )لتر( ابعاد وعاء الصم )ملم(
 الكومة عب األره )ملم(

1 A 525  ×525  ×100 1 400 

2 A 525  ×525  ×100 2 400 

3 A 680  ×680  ×100 3 400 

4 A 680  ×680  ×100 4.5 400 

6 A 810  ×810  ×100 7 400 

10 A 960  ×960  ×300 10 800 

20 A 1360  ×1360 ×300 20 800 

 
 

 طريألة  االختبار:

  ملم  40× ملم  65  مألطعهما تص  العص  الخشبية كما هو مو ح    الشكة عل  دعامتيب ابعاد ذراع
ربون  وتو عاب ملم اعل  الااوية الألابمة وتكوب هاتيب الدعامتيب مب  والذ ك 65حيا تكوب الذرا  ذات 

 عل  دعابم اخرد لتبعدها عب األره.

 .يمكب اب تثبت األخشام بواسطة المسامير لتجنم الألوة الناتجة عب اند ا  مادة اءط اء 

  د ابق مب  10تصم المادة المستعملة لالشتعاة    الوعاء المو و  بشكة متماثة تحت الكومة. بعد مدة
التى تكوب  ى مو ا يبعد حوالى متريب  النيراب بواسطة الط اية اشتعاة كومة الخشم يبدا بمحاولة إخماد

الذد يألوم باالختبار مب تألريم المسا ة ومكا حة األوجه الستة للكومة  مب الحريق ويمكب لمستخدم الط اية
 ويمكب التو   اثناء اءط اء او عدم التو  .
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 (:Bاختبارات ط ايات الحريق المجموعة ) -م
 

التصني  
دة ومع

 الحريق

الحد األدنى 
امب الت ريغ 
 )بالثوان (

سمك جدار  ابعاد  اعدة الوعاء )ملم(
الوعاء 
 )ملم(

الو ود  ابعاد اوايا التألوية )ملم(
المستعمة 

 )لتر(
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1 B 8 475  ×475 6 38  ×38  ×5 12 

2 B 8 675  ×675 6 38  ×38  ×5 25 

5 B 8 1075  ×1075 6 38  ×38  ×5 60 

10 B 8 1525  ×1525 6 38  ×38  ×5 120 

20 B 8 2150  ×2150 6 38  ×38  ×5 250 

30 B 11 2650  ×2650 12 38  ×38  ×6,5 350 

40 B 13 3050  ×3050 12 38  ×38  ×6,5 475 

60 B 17 3725  ×3725 12 38  ×38  ×6,5 720 

80 B 20 4300  ×4300 12 38  ×38  ×6,5 950 

 
 طريألة االختبار:

مبوية وه     و عها الراس   21ْبدء    اختبار اءط اء يتم تحديد امب الط اية    درجة حرارة  بة ال
له حت  يتسن  اختيار كمية المواد المستعملة    التجربة. يسمح للسابة   وذلك لتحديد معدة الحريق التابعة

مب جهة واحدة مب الحريق ويجم ثانية  بة مكا حته بواسطة الط اية بحيا يكوب اءط اء  30باالشتعاة لمدة 
 اال يتعدد اءط اء حدود وعاء الحريق.

 
 النتيجة:

يعتبر االختبار ناجح إذا تم إخماد كة النيراب المشتعلة واال تعود النيراب للظهور بعد ثالثة د ابق مب ت ريغ 
اختباريب  ال  ةت اوالط اية. يجم اب تجتاا الط اية اختباريب للحرابق مب اصة ثالثة اختبارات. وإب اجتاا

 داع  لالختبار الثالا. لكة اختبار يجم اب تكوب ط اية ممل ة كلية.
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OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH STANDARDS  
  Fall Protectionالحماية مب خطر السألوط 

 
 المألدمة:

شاءات بالواليات المتحدة يعتبرالسألوط مب اكثر المخاطر التى تسبم إصابات بليغة للعامليب  ى صناعة ا ن
يتعر وب لإلصابة كة سنة  100000عامة للو اة كذلك حوالى  200 – 150األمريكية ويتعره ما بيب 

 بسبم حوادا السألوط  ى موا ا اءنشاءات المختل ة.

 

 و ى مجاة صناعة اءنشاءات إعتمدت األوشا المواص ات الخاصة بالحماية مب خطر السألوط 

29 CFR 1926.500  - 29 CFR 1926.503  التى تو ر السبة الك يلة بحماية العامليب  ى صناعة
اءنشاءات مب مخاطر السألوط ومخاطر المواد المتسا طة ، وتنص المواص ات على إعتبار العمة على إرت ا  

 او اكثر هو اءرت ا  الواجم تو ير وسابة الحماية مب خطر السألوط للعامليب عندر. (m 1.8) دم  6
 
 تطلبات العامة:الم

مب مسبوليات صاحم العمة الأليام بسجراء ال حوصات الالامة لمو ا العمة للت كد مب اب اسطح  .1
العمة والمنصات التى سو  يعمة العامليب عليها ذات متانة كا ية لحمة العامليب والمعدات و يامهم 

 بالعمة عليها ب ماب.

على صاحم العمة تو ير وسيلة مناسبة مب  او اكثر (m 1.8) دم  6 ى حالة العمة على إرت ا   .2
 وسابة الحماية مب خطر السألوط والتى تشمة ما ي تى:

 نظام الدرابايب   Guardrail Systems  

 نظام شبكة السالمة  Safety Net Systems  

 نظام وسابة منا السألوط  Personal Fall Arrest Systems  

 
 وسابة وانظمة منا السألوط:

  Guardrail Systems    نظام الدرابايب .1

  Personal Fall Arrest Systems  الوسابة الشخصية لمنا السألوط .2

  Positioning Device Systems   نظام اءيألا  المحدد .3

  Safety Monitoring Systems   نظام المتابعة المستمرة .4

  Safety Net Systems   نظام شبكة السالمة .5

  Warning Lines Systems   نظام حباة التحذير .6

 
 : Guardrail Systems نظام الدرابايب -1

  ملم(. 6بوصة ) ¼يجم اب يكوب  طر او سماكة المواسير او المواد المكونة للدرابايب على األ ة 

   بوصة  42الجاء العلوى للدرابايب يكوب على إرت ا(1.1 m)  ، مب سطح العمة او المنصة
 . (cm 0.53)بوصة  21ا  والجاء األوسط مب الدرابايب يكوب على إرت 

  رطة على األ ة مب الجهتيب  200يجم اب يتحمة الجاء العلوى مب الدرابايب  وة  غط تعادة
 رطة. 150والجاء األوسط يتحمة  وة  غط ال تألة عب 

  دم  8المسا ة بيب األعمدة الراسية المكونة للدرابايب ال تايد عب (2.5 m) . 

 ة او مدببة  ى المواد المكونة للدرابايب حتى ال تعره العامليب يجم اال تكوب هناك اية اجااء حاد
 لخطر اءصابة بالجرو .
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 Personal Fall Arrest Systems الوسابة الشخصية لمنا السألوط -2

 .يتكوب هذا النظام مب نألطة ربط ، موصالت ، حباة سالمة ، حاام سالمة او حاام باراشوت 

 

 
 
 

  دم  6يكوب مصمما بحيا ال يسألط الشخص لمسا ة تايد عب (1.8 m)  كذلك ال يصطدم ب ية معدات
 او منشآت باألس ة.

   دم  3.5يكوب مصمما بحيا يو   مستعمله إيألا ا تاما عند إرت ا (1.07 m) .مب األره 
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  ررت األوشا إيألا  إستخدام حاام السالمة مب  مب الوسابة الشخصية  1/1/1998إعتبارا مب 
 لمنا السألوط.

  جميا مكونات النظام الشخصى لمنا السألوط يتم  حصها  بة كة مرة مب إستعمالها ويجم تبدية
 األجااء التال ة  ورا.

  المرابط والخطا ات ونألاط الربطDee – rings , Snap – Hooks and Anchoring Points 
 رطة. 5000يجم اال تألة  وة تحملها عب 
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 : Positioning Device Systems  نظام اءيألا  المحدد -3

  دم  2عدم السما  بالسألوط ألكثر مب (60 cm) . 

  رطة ايهما اكبر. 3000صدمة السألوط او يتم ربط الحبة  ى نألطة ربط تتحمة مرتاب على األ ة  وة 

 .يتم إختيار طوة الحبة بحيا يمنا الوصوة إلى حا ة السطح 
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 :  SystemsSafety Monitoring نظام المتابعة المستمرة -4

  ى حالة عدم إمكانية تو ير وسيلة اخرى للحماية مب خطر السألوط يتم إتبا  نظام المرا بة 
والمتابعة المستمرة وذلك بواسطة شخص مدرم ذو خبرة كبيرة ويعتمد عليه ل ماب سالمة 

 العامليب على سطح العمة او المنصة.

  السألوط ، يجم على صاحم العمة الت كد مب  ى حالة إستخدام نظام المرا بة المستمرة كوسيلة لمنا
 ما ي تى:

اب الشخص الذى تم إختيارر ألداء هذا العمة يتمتا بالخبرة الكا ية ويمكنه تحديد مخاطر  .1
 السألوط  ى مو ا العمة.

اب يكوب هذا الشخص  ادرا على تحذير العامليب مب مخاطر السألوط وتحديد األعماة غير  .2
 انمنة بمو ا العمة.

متواجدا بص ة مستمرة  ى ن   مكاب العمة ما بألية العامليب ويستطيا ر يتهم  اب يكوب .3
 جميعا.

اب يكوب  ريبا مب العامليب بحيا يستطيا التحدا إليهم مباشرة ، ما عدم إسناد اية مهام  .4
 لهذا الشخص بخال   يامه بالمرا بة.

 

  يتم تحديدها كمناطق متابعة يجم عدم تخايب او إستعماة اية معدات ميكانيكية  ى المناطق التى
 ومرا بة مستمرة.

   يجم عدم السما  بتواجد اية عامليب آخريب  ى المكاب المحدد كمناطق مرا بة مستمرة بخال
 العماة المكل يب ب داء العمة  ى هذر المنطألة.

 
 : Safety Net Systems  نظام شبكة السالمة -5

 منصة بحيا تكوب  ريبة منهما وال تايد المسا ة يجم تركيم شبكة السالمة اس ة سطح العمة او ال
 . (m 9.1) دم  30بيب الشبكة وسطح العمة او المنصة عب 
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 .غير مسمو  على اءطالق إستخدام شبكة سالمة تكوب معيبة او غير صالحة للعمة 

  بها.يتم  حص شبكة السالمة على األ ة مرة كة اسبو  للت كد مب صالحيتها وعدم وجود اية تل يات 

  بوصة مربعة  36ا صى  تحة مسمو  بها  ى شبكة السالمة هى(230 cm²)  بحيث ال يزيد طولها

 . (cm 15)بوصة  6عن 

 .يتم تقوية الفتحات حتى ال تتسع ألى سبب من األسباب 

  رطل. 5000يجب أن تتحمل حبال ربط الشبكة قوة ال تقل عن 

 يتعرض أى شخص يسقط على الشبكة لإلصطدام يجب األخذ باإلعتبار المسافة أسفل الشبكة بحيث ال 

 باألرض أو بأية معدات أو تركيبات أسفل منصة العمل.

 :يجب أن تمتد الشبكة من كل جانب من جوتنب سطح العمل أو المنصة وذلك على النحو األتى 

 

 المسا ة الممتدة خارل سطح العمة المسا ة بيب سطح العمة والشبكة

  (m 2.4)  دم 8 (m 1.5) دم  5حتى 

   (m 3) دم  10 (m 3) دم  10 دم حتى  5اكثر مب 

 (m 3.9) دم  13  دم  10اكثر مب 

 

  180)رطة  400يجم اب تتحمة شبكة السالمة  وة صدمة ناتجة مب إسألاط عبوة مب الرمة وانها 

kg)  بوصة  30و طر العبوة(76 cm)  وذلك مب سطح العمة او المنصة ولكب لي  ب  ة مب
 . (m 1.1)بوصة  42  إرت ا

  يجم ر ا وإاالة جميا المواد المتسا طة مب سطح العمة على الشبكة ب سر  و ت ممكب و بة بداية
 العمة بالوردية التالية.

 
 
 
 : Warning Lines Systems  نظام حباة التحذير -6

 يتكوب النظام مب حباة ، اسالك ، سالسة واعمدة تثبيت وذلك على النحو األتى:
 

 دم  6تثبيت اعالم تحذير كة  يتم (1.8 m) .بحيا تكوب هذر األعالم وا حة تماما 
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  بوصة  34يتم التثبيت بحيا اليألة إرت ا  الجاء األس ة منها عب المنصة او سطح العمة عب
(0.9 m)  بوصة  39وال يألة إرت ا  الجاء العلوى منها عب(1 m) . 

 رطة بدوب اب تسألط. 16ا ال يألة عب يجم اب تتحمة اعمدة التثبيت  وة ا ألية مألداره 

  رطة على األ ة. 500تبلغ  وة تحمة الحباة واألسالك او السالسة 

 .يتم تركيم حباة التحذير مب جميا جوانم السطح او السأل  الذى يجرى عليه العمة 

  دم  6يتم تثبيت حباة التحذير على مسا ة ال تألة عب (1.8 m) . مب حا ة السطح او السأل 

 
 مب مخاطر المواد والمعدات المتسا طة: الحماية

Protection From Falling Objects : 

  ، عند إستخدام الدرابايب للحماية مب مخاطر المواد المتسا طة مب مستوى لمستوى آخر اس له
يجم األخذ باءعتبار اب تكوب مساحة ال تحات بالدرابايب صغيرة جدا وبدرجة كا ية لمنا سألوط 

 هذر المواد.

 1.8) دم  6ة العمة على األسطح واألسأل  ، غير مسمو  بتخايب المواد على مسا ة تألة عب خال 

m) . مب حا ة السطح او السأل 

  عندما يتم إستخدام المظالت للحماية مب مخاطر المواد المتسا طة يجم اب تكوب هذر المظالت ذات
 إختراق هذر المواد لها. متانة كا ية لمنا إنهيارها مب جراء المواد المتسا طة كذلك لمنا

   عندما يتم إستخدام نظام الحواToeboards  للحماية مب خطر المواد المتسا طة يجم اب يتم
رطة  50تركيم هذر الحوا  مب جميا الجوانم ويجم اب تكوب  ادرة على تحمة  وة مألدارها 

ا عدم وجود م (cm 10)بوصة  4عليها مب جميا اءتجاهات، كما يجم اال يألة إرت اعها عب 
 بوصة. 1 تحات بها يايد مساحتها عب 

  ى حالة ايادة إرت ا  المواد  وق سطح العمة عب إرت ا  الحوا  يتم تركيم شبك اعلى هذر 
 الحوا  حتى المواسير الوسطى للدرابايب.

 
 التدريم:

تل ة وذلك للتعر  مب مسبولية صاحم العمة تو ير التدريم الالام لجميا العامليب  ى موا ا اءنشاءات المخ
 على جميا المخاطر المختل ة والمتعلألة بالسألوط مب اسطح العمة ووسابة الحماية منها.

   
******************************************************** 
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 ريقـ  الحـذار وكشـة إنـانظم
13- FIRE ALRAM AND DETECTION SYSTEMS 

 
 ر وكش  الحريقالغره مب انظمة إنذا

سرعة االستجابة إلى الحريق ثم تحوية هذر االستجابة المبكرة  الغره الربيس  مب هذر األنظمة هو
إلى إشارة سمعية ومربية لتنبيه  رد او مجموعة األ راد الموجودة    المبنى او المكاب او مركا اءغاثة او 

اعظم كاش  حريق على وجه األره لما حبار هللا  اءط اء اب هناك حريق    مراحله المبكرة ويعتبر اءنساب
وهى مجموعة الحوا  الت  ال . الر ية باء ا ة إلى العألة –التذوق  –الشم  –اللم   -مب حوا  السما 

يمكب اب تجتما    اد كاش  إال اب اءنساب    حركة دابمة و د ال يتصاد  وجودر    مكاب الحريق او 
 .حالة عأللية ال تسمح له بكش  الحريق يكوب مري اً او نابماً او   

 
ة ال تستطيا كواش  الحريق تمييا سبم الحريق او تألييم مدى شدته وبالتال   د اوبطبيعة الح

تتسبم اءنذارات الكاذبة لهذر الكواش  إلى بعه المشاكة الت     الوا ا ال تعبر عب خط  مب الكش  بة  د 
مناسبة او للتوايا العشواب  لهما بدوب دراسة هذا و د ات ق على الترجا إلى اختيار انوا  مب الكواش  غير 

( 15لصوت السابد بالمنطألة بمألدار )امستوى  مب اب اءشارة السمعية لكاش  الحريق يجم اب تكوب اعلى
بة عالوة على  رورة اب تكوب هذر الكواش  مصممة طبألا للمعايير الألياسية العالمية ومختبرة تحت يديس

 0مة اختبار معرو ة إشرا  معا
 

 مراحة الحريق:

 معظم الحرابق بمراحة اربعة متمياة ه :

 
 PRELMINARY STAGE المرحلة االبتدابية -
 SMOKING STAGE المرحلة الدخانية -
 FLAME STAGE مرحلة اللهم -
 HEAT STAGE مرحلة الحرارة -

 
  المرحلة االبتدابية:

حتى اءحسا  بالحرارة ولكب ما يحدا    هذر  تخلو هذر المرحلة مب مشاهدة الدخاب او اللهم
وهى اجسام لها حجم وواب ،  المرحلة هو توليد كمية مب جسيمات االحتراق نتيجة عمليه التحلية الكيمياب 

ولكب يصعم ر يتها بالعيب المجردة لصغر حجمها المتناه  و د تنمو سريعاً هذر المرحلة او ببط ء خالة 
 .يب لهذر المرحلةي ابق معدودة وتستجيم كواش  الت  ترة امنية  د ال تتعدى د

 
 المرحلة الدخانية:

الحريق تتاايد كمية جسيمات االحتراق إلى الحد الذد يمكب  يه ر يتها بالعيب  ما استمرار تطور
، حرارة  او د لهما)الدخاب( ولكب حتى هذر المرحلة ال يالحظ  المجردة وهو ما يطلق عليه    هذر الحالة

 .كواش  الكهرو وبية لهذر المرحلةاليم وتستج
 

 مرحلة اللهم:
ما تطور ونمو الحريق اكثر واكثر يصة إلى نألطة االشتعاة وظهور اللهم و ى هذر المرحلة يتاايد 

 .كواش  تحت الحمراء لهذر المرحلةالوتستجيم ،  تصاعد األدخنة واءحسا  بالحرارة
 

 مرحلة الحرارة:
كبيرة مب الحرارة واللهم والدخاب والغااات السامة وتتميا هذر     هذر المرحلة تتكوب كمية

المرحلة بتطورها السريا جداً والذد ال يستغرق اكثر مب ثواب معدودة عالوة على اب انتألاة مرحلة اللهم 
 .وتستجيم كواش  الحرارة لهذر المرحلة،  وتحولها إلى مرحلة حرارة يتم عادة بسرعة كبيرة
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14-  
 انظمة اءنذار:

 ألوم انظمة اءنذار بالكش  والتحكم    الحريق وتنألسم إلى نظاميب:ت

 
 :System Conventional  النظام العادد -1

هو النظام الذد يعتمد على اب مجموعة الكواش  المتصلة ببع ها على منطألة معينة تعطى إنذار على هذر 

 .ب الحريقمب    هذر المنطألة ويكتش  مكااألالمنطألة الت  مب خاللها يتحرك رجة 

 
 :Addressable Systemنظام معنوب  -2

هو النظام الذد يعتمد على اب مجموعة الكواش  المتصلة ببع ها    المنطألة ت خذ ار ام واسماء األماكب 

نه عندما يظهر حريق على لوحة التحكم يظهر بياب ر م الكاش  واسم المنطألة االت  يوجد بها الكاش  بحيا 

 ذلك يعتمد هذاب النظاماب على:وساعة حدوا الحريق وعلى 

 

 :( لوحة التحكم1)  -15
اءنذار مب  تألوم بالتحكم    النظام وتغذيته بالجهود الالامة ومرا بة عمله حيا يصة إليها -ا

 .يب ولمبات البياباالكاش ات وتألوم بتشغية األجرا  والسر
 .حدوا الحريق ما تحديد منطألة حدوثه دتعطى إنذار صوت  و وب  عن -م
احتياطية تعمة آليا     هرتا( ومردودة ببطاريات 50 ولت  220الكهرباب  للمدينة ) تيارتعمة بال  -ل

 .البطاريات عند عودر التيار حالة انألطا  التيار الكهرباب  وبها جهاا شحب يألوم بشحب

ماودة بسمكانية االختبار الذات  وتألوم بسعطاء إشارة إنذار صوت     حالة حدوا عطة    اللوحة  -د
 .الكهرباب  او  صة البطاريات د جاء مب مكونات النظام او    حالة انألطا  التياراو    ا

 .خالء المو اعطاء إنذار عام ءماودة بم تا  ء -ر

 الكهرباب   "ربلهيات" وذلك ءيألا  اجهاة التكيي  و صة التيار ماودة بمجموعة لوا ط  -و
 

 ( كواش  نواتج االحتراق:2) -16
 Fire موعة األجهاة الت  يطلق عليها بكواش  الحريقتشمة كواش  نواتج االحتراق مج

Detection  النواتج الربيسية   د تم تصميم نظام تشغية هذر الكواش  لك  تعمة عند  يامها بكش  احد و
 األربعة لالحتراق وهى:

 
 )نواتج االحتراق غير المربية( كواش  الغااات المت ينة –ا  -17

Products Of Combustion)Ionized Gases Detectors (Invisible  
 

الحتراق وهذر الجابيات مختلة له  ما يحدا مب ت يب للجابيات عند خ وعها  تعتبر ظاهرة النار
التوااب    اءلكتروب مما يجعلها تمية لسر ة إلكترونات مب جابيات اخرى ، وتستخدم كواش  الغااات 

 .المت ينة هذر الظاهرة    تشغية هذا النو  مب الكواش 
 

يوجد    الكاش  غر ة استشعار ماودة ب تحة صغيرة لدخوة الهواء الموجود    الغر ة او المكاب 
ويوجد بجوار  تحة الغر ة مب الداخة كمية صغيرة مب مادة مشعة تعمة على ت يب هواء . المطلوم حمايته

واألخرى سالبة ،  كهربابيتيب احدهما موجبة الشحنة ص يحتيبغر ة الكاش  كما يوجد داخة الكاش  اي ا 
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على مسا ة ا رم لمصدر المادة المشعة ، وتعمة الجسيمات المت ينه  ب عة المادة  وتوجد الص يحة السالبة
بص ة  الص يحتيبالمشعة على تحرير إلكتروب يرتحة إلى الص يحة الموجبة مما يسبم تد ق تيار يمر بيب 

 .مستمرة
 

ية ب عة النار داخة غر ة الكاش  ، وحيا انها وعند حدوا حريق ودخوة منتجات الحريق المت ن
 بتعمال ابتللاتحتال ءلكترونات(  تعمة على التألاط اءلكترونات المارة بيب الص يحتيب ) ادب )امختلة التوا

 على تد ق التيار( مما ي دى إلى تو   التيار المتد ق وإطالق اءنذار
 

 كواش  الدخاب )نواتج االحتراق المربية( –م  -18
Compustion) –Of  –Products -e Detectors (VisibleSmok 

 
وهذر الخلية . يتم تصنيا كواش  الدخاب باستخدام خلية كهرو وبية مألرونة بمصدر  وء معيب

وهذر الخلية تستخدم بطريألتيب لكش   .عبارة عب  رص مسطح يحوة ال وء المسلط عليه إلى تيار كهرباب 
 الدخاب:

 .Beam : باستعماة الشعا  األولى
 .وتشتيته  Refractory : باالعتماد على مألاومة الشعا  والثانية

 
وتعتمد طريألة الشعا  بتسليط شعا   وب  عبر المنطألة المطلوم حمايتها حتى يصة داخة الخلية 

وحيا اب هذر الخلية تعمة على تحوية هذا الشعا  إل  تيار كهرباب  بص ة دابمة )طالما  .الكهرو وبية
الشعا ( ويستخدم هذا التيار لالحت اظ بم تا  الدابرة م توحا ، وعند اعتراه الدخاب مسار  مسلط عليها

 .الشعا  ال وب  يتو   التيار الكهرباب  مما ي دى إلى غلق الدابرة وإطالق اءنذار
 

شعا   وتعتمد طريألة مألاومة الشعا  على استخدام الخلية ال وبية بطريألة عكسية، حيا يتم إمرار
داخة غر ة صغيرة بحيا ال يسلط على او يصطدم بالخلية ال وبية ، وبالتال  لب يكوب هناك تيار  وب  

كهرباب  نتيجة لذلك ، اما م تا  الدابرة    هذا النو   هو إليكترون  ويظة م توحا طالما ال يوجد هناك تد ق 
يت الشعا  ال وب  بطريألة للتيار الكهرباب  ، وعند دخوة الدخاب داخة الغر ة يعمة على ت ريق وتشت

عشوابية مما ي دى إلى سألوط جاء مب الشعا  ال وب  المشتت على الخلية ال وبية ويتحوة إلى تيار 
 .كهرباب  يأل ة الم تا  اءلكترون  وإطالق اءنذار

 
  Heat Detectors     :كواش  الحرارة –ل 
 

ب جهاة معينة تستخدم المبادئ األولية لالحتراق الت  يتم كش ها  ةالو ير ةتعتبر الحرارة الناتج
 الثالثة ل ياياء الحرارة:

 .اوال : تعمة الحرارة على تمدد المواد
 .ثانيا : تعمة الحرارة على صهر المواد

 .ثالثا : يمكب كش  الخواص الكهروحرارية للمعدب الساخب
الحريق وهى مجموعات مب األجهاة تستخدم هذر المبادئ    كش   ةب هناك ثالثسوبالتال   
 اجهاة:

 درجة الحرارة الثابتة. 
 معدة ارت ا  درجة الحرارة. 
 ارة الثابتة / معدة ارت ا  درجة الحرارةرخليط مب درجة الح. 

 
 Fixed Temperature     :درجة الحرارة الثابتة* 
 

 .يتم تصميم كواش  درجة الحرارة الثابتة لتعمة عند درجة حرارة معينة
 

 النو  األوة:
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معدب ويستخدم  يه معدنيب او سبيكتيب لكة معدب او سبيكة منهما معامة الالحرارة الثابتة مادول لدرجة 
تمدد يختل  عب انخر عند تسخينهما ، ويتم تشكية المعدنيب  ى شرابح ر يعة متحدة ما بع ها لتكويب 

تمدد بسرعة اكبر مما ي دى شريحة واحدة ، ويسمح ت ثير الحرارة بتمدد المعدب ذو معامة التمدد األكبر ب ب ي
إلى تألو  الشريحة تجار جانم المعدب ذو معامة التمدد األ ة ثم يتم حسام مألدار التألو  وال رق    التمدد 

 .محددةحرارة بيب المعدنيب عند درجة 
 

يتم بعد معر ة مألدار تألو  المعدب وال رق    التمدد بو ا الشريحة المادوجة داخة غر ة )الكاش ( 
 .تتيح   ة الموصليب الكهربابييب عند بلوغ مألدار معيب مب التألو  وإطالق اءنذاربطريألة 

 
 النو  الثان :

ب درجة انصهار سيعتمد هذا النو  على مبدا اب معظم المعادب تنصهر عند تعر ها للحرارة عالوة على ذلك  
، وتستخدم سبابك المعادب اللينة  نصهار المادة الصلبة ال تتغيرإمعظم المعادب محددة للغاية بمعنى إب درجة 

)ذات درجة االنصهار المنخ  ة( لهذا الغره بعد اب يتم تعدية مكونات السبيكة حتى يتم تحأليق درجة 
 انصهار محددة ينطلق بعدها اءنذار.

 
 النو  الثالا :

عر ه للحرارة مما يعتمد هذا النو  على تمدد المذيبات بالحرارة ، حيا يتمدد المذيم ويبدا    التبخر عند ت
ي دى إلى ايادة  غطة البخارد ويتم و ا المذيم داخة  نينة اجاجية  ابلة للكسر مصممة لتتهشم عند 

 غط معيب ويتم معايرة  غط بخار المذيم الذد عندر يتم كسر الاجال و ى ن   اللحظة يسجة اي ا درجة 
. ارة المحددة لكسر الاجالرديد درجة الحالحرارة الت  ادى عندها ال غط لتهشيم الاجال وبذلك يمكب تح

ة بيب الموصليب وعند كسر الاجال يأل ة صويتم بعد ذلك و ا هذر الاجاجة داخة جهاا الكش  لت 
 .الموصليب الدابرة ويتم إرساة اءنذار

 
، ويمكب االعتماد إلى حد كبير على كواش  درجات الحرارة الثابتة ولكب يعيبها اب حساسيتها منخ  ة جداً 

 .للحريق ابعد استشعاره ا  مب الكواش  يجم استبدالهانواأل رومعظم هذ
 

 Rate Of Rise Detectors     :كواش  معدة ارت ا  الحرارة* 
 

تعتمد كواش  معدة االرت ا  على خواص التمدد للحرارة واالستثناء الربيس  كاش  معدة االرت ا  
 .الكهروحرارى

مصنو  مب غشاء معدن     غر ة صغيرة ممل ة بالهواء  اعهاتستخدم معظم كواش  معدة االرت ا
 .Pneumatic Rise  Rate Of ر يق ومرب وهى تعر  بكواش  معدة االرت ا  الحرارية

 
وعندما يتمدد الهواء داخة الغر ة يد ا الغشاء بالألوة    االتجار الخارج  وعند اند ا  الغشاء إل  

ب الموصالت الكهربابية ب تح او   ة الدابرة وهذا التغير    التيار نه يجبر مجموعة مسمستوى محدد مسبألا  
 .يعمة على إرساة إشارة إلى لوحة اءنذار

 
وتبدو هذر الكواش  على شكة  " Spot Detectorsيطلق على النو  األوة "الكواش  المو عية 

د لوب اخر خال  لوب نه    حالة طالبها ب اويجم اب يراعى ، ا بلوب النحا  هنص  كرة ويتميا لون
 .استبدالها  وراً حيا اب طالء اد كاش  ي ثر على  درته على اءحسا  وكش  الحرارة يجمالمصنا 

 
والنو  الثان  يستخدم انبوم ممتد  وق المنطألة المطلوم حمايتها ويعمة الحيا الموجود داخة 

 .ن    كرة الغشاء السابقاألنبوم عمة الغر ة ويتصة األنبوم بوعاء تشغية به غشاء مرب يعمة ب
 

 كما اب هناك انوا  اخرى عديدة تعمة على ن   األس  والألواعد السابق اءشارة إليها
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 :كواش  مجموعة )خليط( معدة االرت ا  ودرجة الحرارة الثابتة* 

Rise Fixed Temperature Detectors -Of-Combination Rate 

 
ق عليها على اسا  معدة ارت ا  درجة الحرارة و كرة وتعمة هذر الكواش  طبألا لالسم الذد اطل

 .كبر للكاش االحرارة الثابتة وهذا يسمح ويتيح حساسية 
 

  Light Detectors    :الكواش  ال وبية - د
 

وهناك نوعاب ربيسياب مب  Flame Detectors يطلق على الكواش  ال وبية اي ا كواش  اللهم
 الكواش  ال وبية:
 

 .Ultraviolet 0 ل وء الموجود    طي  األشعة  وق البن سجيةتكش  ا :األولى
 .Infraredتكش  ال وء الموجود    طي  األشعة تحت الحمراء : الثانية

 
كواش   وق بن سجية على كش  ال وء إليكترونيا بالنسبة لموجات ال وء الألصير الت  ال التعمة 

 .بة بلهم كثي  جداً يمكب ر يتها بالعيب وعادة ما تكوب هذر الموجات مصحو
 

بن سجية توجد    اشعة الشم  وا وا  الوالمشكلة بالنسبة لهذا النو  مب الكواش  اب األشعة  وق 
  ة استخدام هذا النو     األماكب الت  ال ت ثر ياللحام مما ي ثر على الكاش  بسعطاء إنذارات كاذبة ، لذلك 

 .عليها البيبة الخارجية
كبر عند  صلها عب منابا مصادر االشتعاة مما يجعة استخدمها ابك اءة  تعمة كواش  تحت الحمراء

وتعمة الكواش  على إطالق اءنذار عند تلأليها األشعة تحت ة.    مرا بة المساحات الكبيرة ذو  اعلية كبير
 .الحمراء
 
 

 
 صها  يما يل  :وتألوم اجهاة اءنذار بتو ير خدمات اخرى متعددة عالوة على وظي تها األصلية يمكب تلخي

 .إيألا  انظمة التهوية او التسخيب وتكيي  الهواء للتحكم  ى الدخاب -
 .  ة ابوام الحريق -
 .إعادة المصاعد إلى الدور األر   تلألابيا -
 .تشغية نظام إط اء  -
 .إبالغ مركا اءط اء -
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 تصني  كواش  اءنذار
 اسمهذا الجدوة يو ح كي ية و ا الكاش  المناسم    المكاب المن

 

 نو  الكاش  المكاب

اشعة  وق  ارت ا  الحرارة حرارة  وب  دخاب
 بن سجية

 XXX XXX X X XX المكاتم

    XX XXX ال نادق

   XXX   المطابخ

 XXX XXX  X XX المخااب

 XX XX  X XXX المصانا

 X X  XXX X الكيماويات 

 X X XX X XXX الجرال

 XX  XXX XXX  هناجر الطابرات

 

X  عي  

XX متوسط 

XXX ممتاا 

 
 

 كي ية حسام و تصميم نظم اءنذار:
 هناك بعه النألاط الت  تو ا    الحسام عب و ا تصمصم إنذار الحريق العادى او المعنوب

 
 كيلو مترمربا. 2000المسا ة الكلية الت  يتم تغطيتها ال يجم اب تايد عب  .1
 مترمربا. 60كاش  الدخاب يغط  مساحة حوال   .2
 متر مربا. 50الحرارة يغط  مساحة  كاش  .3
 30المسا ة المناسبة الت  تمكب رجة األمب التحرك خالة المنطألة الت  حدا بها الحريق حوال   .4

 مترمربا ويمكب استخدام لمبات البياب    األماكب المغلألة.
 كاش     النظام العادى. 20يو ا    االعتبار خط اءنذار اال تايد عدد كواش ه عب  .5
ألة الواحدة يمكب تغطيتها بخط إنذار واحد حت  لو كاب يحتوى عل  عدد غر  صغيرة ما غر ة المنط .6

 كبيرة .
 

Z2 OFFICE B Z1 Z1 Z1 

Z1 OFFICE A 

 
 -مترمربا او ا ة يمكب تألسيمه بالشكة التال : 300إذا كاب هناك مبن  مساحة ادوارر  .7
 

FLOOR2 Z6 Z4 Z2 Z1 

FLOOR1 Z6 Z5 Z3 Z1 

 
مترمربا    هذر الحالة كة دور ي خذ خط إنذار  300هناك مبن  مساحة ادوارر تايد عب إذا كاب  .8

 من صة كما بالرسم
 

FLOOR3  ZONE3 

FLOOR2  ZONE2 

FLOOR1  ZONE1 
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   FIRE SAFETYالحرابق وط ايات الحريق 
 

 المألدمة:
تشر  هذر المحا رة بسختصار ما هى الحرابق وما هى اسبابها ، كذلك انوا  الحرابق المختل ة. كما تتحدا 

 عب ط ايات الحريق المختل ة وطرق إستعمالها.
 

 ما هو الحريق؟
ببساطة شديدة الحريق هو عبارة عب ت اعة كيميابى يشمة األكسدة السريعة للمواد الألابلة لإلشتعاة.  ى 

نا نعر  ما يسمى بمثلا اءشتعاة الذى يتكوب مب : المادة ، األوكسيجيب ، مصدر اءشتعاة ، ولكب الما ى ك
حديثا تغير هذا الم هوم لتصبح عناصر اءشتعاة اربعة عناصر بدال مب ثالثة ، وتم إ ا ة العنصر الرابا : 

ذى ادى لتكويب هرم األمر ال (Chemical Chain Reaction)الت اعة الكيميابى المتسلسة للحريق 
 1بدال مب مثلا اءشتعاة كما هو مو ح بالشكة ر م  (Fire Tetrahedron)اءشتعاة 

 

 

 
 هرم اءشتعاة - 1شكة ر م 

 
 لذلك  سب عناصر اءشتعاة األربعة هى:

  Fuel (Combustible Substances)  المادة الألابلة لإلشتعاة -1
  Air (Oxygen)  الهواء )األوكسيجيب( -2
  Heat (Sources of Ignition) الحرارة )مصادر اءشتعاة( -3
  Chain Chemical Reaction الت اعة الكيميابى المتسلسة -4
 

 وسو  نتحدا  يما يلى عب كة عنصر مب هذر العناصر بشىء مب الت صية:
 
 الو ود )المادة الألابلة لإلشتعاة(: -1

 اد صلبة ، مواد سابلة ، مواد غااية.المواد الألابلة لإلشتعاة تكوب على هيبة : مو

 المواد الصلبة: مثة األخشام، الألماة، األوراق، الكرتوب 

 المواد السابلة: مثة بنايب السيارات ، المذيبات ، الكحوالت 

 المواد الغااية: البوتاجاا ، األسيتيليب ، الهيدروجيب 

 
ألبخرة إذا إتحدت ما الهواء بالنسم الشىء الذى يحترق مب الو ود هو األبخرة التى ينتجها ، وهذر ا

 الصحيحة لكة مادة ووجدت مصدر لإلشتعاة ءشتعلت.
 

 الهواء )األوكسيجيب(: -2
% ، ويجم اال  21جميا المواد تحتال لألوكسيجيب لكى تشتعة ، وتبلغ نسبة األوكسيجيب  ى الجو حوالى 

 % حتى يستمر الحريق. 16تألة نسبة األوكسيجيب عب 
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 Flammability)كة مادة ما األوكسيجيب بنسم معينة خاصة بها بما يسمى حدود اءشتعاة  ويجم اب تتحد

Limits)  ولكة مادة ما يسمى ب دنى مدى لإلشتعاة ,(LEL)  واعلى مدى لإلشتعاة(UEL)  وعلى سبية
% مب  1.6% ، لذلك إذا إتحد  7% واعلى مدى له  1.6المثاة  سب ادنى مدى لإلشتعاة لبنايب السيارات هو 

% مب الهواء لتكوب خليط  ابة لإلشتعاة إذا وجد مصدر لإلشتعاة ءشتعة. وإذا إتحد  98.4ابخرة البنايب ما 
% مب الهواء لتكوب اي ا خليط  ابة لإلشتعاة إذا وجد مصدر لإلشتعاة  93% مب ابخرة البنايب ما  7

%(  7% ،  1.6تألا بيب هذيب الر ميب )ءشتعة. واى نسبة خلط بيب ابخرة بنايب السيارات وبيب الهواء 
 سو  يتكوب خليط  ابة لإلشتعاة إذا وجد مصدر لإلشتعاة لإلشتعة.

 
  الحرارة )مصادر اءشتعاة( -3

الحرارة هى الطا ة المطلوبة لايادة درجة حرارة المادة الألابلة لإلشتعاة لدرجة اب تتولد منها كمية كا ية مب 
 ادر اءشتعاة كثيرة ومتعددة منها :األبخرة لحدوا اءشتعاة ، ومص

 
 :الكهرباء 

 مب اكثر مصادر اءشتعاة تسببا لحدوا الحرابق هى الكهرباء ، وذلك عب طريق:

 التحمية الاابد 

 عدم توصية األسالك بطريألة سليمة 

 تل  األسالك الكهربابية او تل  العااة الخاص بها 

 تل  المعدات واألجهاة الكهربابية 

 
 التدخيب 

لتدخيب  ى المركا الثانى بعد الكهرباء تسببا  ى الحرابق. وتحدا معظم هذر الحرابق بسبم ي تى ا
 سألوط السجابر او بألايا السجاير المشتعلة على األثاا او عند التخيب اثناء النوم.

 
 :)األعماة الساخنة)اعماة الألطا واللحام 

مواد  ابلة لإلشتعاة بسبم الشرر تحدا الحرابق بسبم اعماة اللحام والألطا  ى اماكب تحتوى على 
المتطاير ، او بسبم المعدب المنصهر وذلك  ى حالة إجراء عمليات اللحام والألطا بدوب إتخاذ 

 إجراءات السالمة الالامة.

 
 :اللهم المباشر 

تشمة السجابر ، الوالعات ، الكبريت ، السخانات والد ايات التى  د تسبم  ى إشعاة المواد الألابلة 
 ة المجاورة.لإلشتعا

 

 :األسطح الساخنة 
مثة األ راب والغاليات واألسطح الساخنة حيا تنتألة الحرارة منها إلى المواد الألريبة او المالصألة 

 لها عب طريق التوصية الحرارى وتتسبم  ى إشتعاة هذر المواد.
 

 :اءشتعاة الذاتى 
لحرارة وهذر المواد تحت ظ بعه المواد يحدا بها ت اعة كيميابى )اكسدة( يسبم إرت ا  درجة ا

بدرجات الحرارة وال تسمح بتسربها للجو المحيط وهذر المواد هى : الايوت النباتية والحيوانية 
وبألايا الدهاب ، وعندما يتم إستخدام  طا مب الألماة  ى تنظي  هذر المواد وترك  طا الألماة لمدد 

 ى إرت ا  درجة الحرارة وعدم تسربها  طويلة ، وبسبم األكسدة وإرت ا  درجة الحرارة واءستمرار
 للجو إلى اب تصة إلى درجة إشتعاة  طا الألماة وبالتالى تشتعة هذر الألطا مسببة حدوا حريق.

 

 :الكهرباء اءستاتيكية 
تنتج الكهرباء اءستاتيكية نتيجة ءحتكاك بيب شيبيب )مثة سرياب المواد البترولية  ى انابيم 

حنات إلى اب تصة إلى حد تخرل  يه على هيبة شرر حيا مب الممكب اب البتروة( وتتراكم هذر الش
 يسبم عذا الشرر  ى حدوا حريق  ى اية مواد ملتهبة مجاورة.
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 :اءحتكاك 

 ى حالة حدوا إحتكاك بيب اجااء الماكينات ببع ها  د يحدا إرت ا   ى درجات الحرارة مب 
 الألريبة مب هذر المعدات والماكينات.الممكب اب يسبم إشتعاة المواد الألابلة لإلشتعاة 

 
 الت اعة الكيميابى المتسلسة: -4
يستمر الحريق  ى اءشتعاة طالما العناصر الثالثة )المادة ، الحرارة ، واألوكسيجيب( موجودة بالنسم  

،  Free Radicalsالصحيحة ، وينتج مب هذر العناصر مواد كيميابية  عالة تعر  بالشألوق الطليألة 
 ق يستمر ويعر  بالت اعة الكيميابى المتسلسة.والحري

 

 

 
 

 :Fire Classesانوا  الحرابق 
انوا  للحرابق حسم النظام  خمسةيتم تألسيم الحرابق إلى انوا  حسم نو  الو ود المشتعة ، وتوجد 

 األمريكى هى:
 (A)حرابق النو  : -1

األخشام واألوراق والمالب  والمطاط وبعه انوا  البالستيك هى الحرابق التى تحدا  ى المواد الصلبة ك
ومب ا  ة مواد اءط اء التى تستخدم ءط اء هذا النو  مب الحرابق هى الماء ، كذلك بعه ط ايات البودرة 

 . (ABC)الجا ة نو  
 

 

 
 

 
 

 
 : (B)حرابق النو   -2

بة مثة بنايب السيارات ، الكيروسيب ، المذيبات ، هى الحرابق التى تحدا  ى المواد السابلة والغااية الملته
الكحوالت. ومب ا  ة مواد اءط اء المستخدمة ءط اء هذا النو  مب الحرابق هى : الرغاوى ، ثانى اوكسيد 

الكربوب ، الهالوب ، البودرة . وال ي  ة إستخدام الماء لمكا حة هذا النو  مب الحرابق حيا يتسبم  ى 
 يق.ايادة إنتشار الحر
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 : (C)حرابق النو   -3

هى الحرابق التى تنش   ى المعدات واألجهاة والتجهياات الكهربابية ، ويستخدم ثانى اوكسيد الكربوب 
 ءط اء هذر الحرابق. (ABC)والهالوب والبودرة نو  

ط اء هذا النو  وال يستخدم الماء او اية مواد إط اء اخرى تحتوى على الماء مثة الرغاوى على اءطالق ء
مب الحرابق ، حيا اب الماء موصة جيد للكهرباء لذلك مب الممكب اب يتسبم  ى صعق الشخص المستعمة 

 للط اية.

 

 
 

 

 
 : (D)حرابق النو   -4

 هى الحرابق التى تنش   ى المعادب مثة الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم.
 ذا النو  مب الحرابق.ويستعمة نو  خاص مب البودرة الجا ة ءط اء ه

 

 
 

 
  

  
 (K)حرابق النو   -5

هو نو  حديا مب الحرابق تم إ ا ته حديثا ألنوا  الحرابق ويختص بالحرابق التى تحدا بالايوت النباتية 
 بالمطابخ.
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K 

 

 
 

 ، سو  نتعر  على انوا  ط ايات الحريق المختل ة.بعد التعر  على انوا  الحرابق المختل ة 
 

 انوا  ط ايات الحريق:
 انوا  لط ايات الحريق هى: ستةيوجد 

 ط ايات الماء 

 ط ايات الرغاوى 

 ط ايات البودرة الجا ة 

 ط ايات ثانى اوكسيد الكربوب 

 ط ايات الهالوب 

 )ط ايات البودرة السابلة )للمطابخ 

 
وليب )الماء والرغاوى( سو  نألوم بسلألاء ال وء على األنوا   األخرى ونظرا لعدم إنتشار النوعيب األ

 )البودرة ، ثانى اوكسيد الكربوب ، الهالوب(
 
 ط ايات البودرة: -1

  تستعمة ط ايات البودرة وحسم نو  البودرة داخلها  ى إط اء الحرابق التى تنش   ى
اء الحرابق التى تنش   ى كذلك  ى إط  (B)، والسوابة والغااات  (A)المواد الصلبة 

وعادة ما يكوب مو حا على الط اية انوا  الحرابق (C)األجهاة والمعدات الكهربابية 
 التى تصلح ءط ابها

  ال ي  ة إستخدام ط ايات البودرة  ى إط اء الحرابق التى تنش   ى األجهاة الكهربابية
بم  ى تل  هذر الحساسة مثة اجهاة الكومبيوترحيا اب جايبات البودرة  د تتس

 األجهاة.

  تط ىء ط ايات البودرة الحرابق ب ب تألوم بسحاطة الو ود المشتعة بطبألة مب البودرة
ت صة الو ود عب األوكسيجيب  ى الهواء ، كذلك تتداخة ما الت اعة الكيميابى 

على السطح وبالتالى  Free Radicalsالمتسلسة وتألوم بسمتصاص الشألوق الطليألة 
عة المتسلسة وتط ىء الحريق. لذلك تعتبر مادة البودرة مب اسر  تو   هذا الت ا
 مواد اءط اء.

 
يوجد نوعاب مب ط ايات البودرة ، هما ط ايات البودرة الم غوطة بواسطة الهواء وط ايات البودرة 

الم غوطة بواسطة إسطوانة لغاا ثانى اكسيد الكربوب ، وسو  نتطرق  ى هذر المحا رة للنو  الم غوط 
 اسطة الهواء حيا إنه األكثر إنتشارا.بو
 
 ط ايات البودرة الم غوطة بالهواء: -1

  تمأل الط اية بمادة البودرة )عادة ما تكوب: بيكربونات الصوديوم او بيكربونات
او بودرة المونيك ( وذلك حسم سعة الط اية ثم بعد ذلك  ABCالبوتاسيوم او النو  

غوط حتى يشير الم شر  ى ساعة ال غط يتم  غط الط اية بواسطة الهواء الم 
 الموجودة عليها إلى اللوب األخ ر.
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  عند إستخدام الط اية ، يتم نا  مسمار األماب وال غط على يد التشغية التى بدورها
تسمح للهواء الم غوط داخة الط اية بالخرول بألوة دا عا مادة البودرة إلى خارل 

 متار او اكثر.( ا6الط اية إلى مسا ة  د تصة إلى ستة )

 

 

 
  

 ط ايات غاا ثانى اوكسيد الكربوب: -2 
رطة على البوصة المربعة  800يتم تعببة الط اية بواسطة غاا ثانى اوكسيد الكربوب تحت  غط  د يصة إلى 

، وعند اءستعماة يتم سحم مسمار األماب وال غط على يد التشغية )او  تح المحب  للنو  الماود بمحب  
 ل الغاا م غوطا إلى خارل الط اية.علوى(  يخر

 

 

 
 
 ط ايات الهالوب: -3

وهى مادة متبخرة لها  درة كبيرة على إط اء الحرابق ويتم  غطها  (BCF)تمأل الط اية بمادة الهالوب 
بواسطة مادة النيتروجيب حتى يشير الم شر  ى ساعة ال غط المثبتة على الط اية إلى اللوب األخ ر ، وعند 

ة يتم سحم مسمار األماب وال غط على يد التشغية  يألوم غاا النيتروجيب بد ا مادة الهالوب إلى اءستعما
امتار او اكثر ، ويألوم الهالوب بالت اعة ما الشألوق الطليألة المكونة  6خارل الط اية إلى مسا ة  د تصة إلى 

 للت اعة الكيميابى المتسلسة للحريق ويط به  ى الحاة.
 

لهالوب مب المواد التى لها ت ثير  ار على طبألة األواوب التى تحمينا مب خطر األشعة  وق نظرا ألب مادة ا
 البن سجية مب الشم  لذلك تم إيألا  إستخدامه وحاليا يتم إستخدام مواد بديلة غير  ارة باألواوب.

 
 إط اء الحرابق:
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لتى تسبم الحريق وهى: الو ود ، ءط اء اى نو  مب انوا  الحرابق يجم إاالة عامة مب العوامة األربعة ا
األوكسيجيب ، الحرارة ، الت اعة الكيميابى المتسلسة والتى تكوب الهرم الرباعى للحريق ويتم ذلك بستبا  

 إحدى الطرق األربعة األتية:
 
 تجويا الحريق: -1

بنألة الب ابا تجويا الحريق بحرمانه مب المواد الألابلة لإلشتعاة التى تعتبر و ودا مغذيا للحريق وذلك 
والمواد المتو رة بمكاب الحريق بعيدا عب ت ثير الحرارة واللهم. كما يمكب سحم السوابة الألابلة لإلشتعاة 

 مب الصهاريج الموجود بها الحريق .
 

 
 خنق الحريق: -2

عماة خنق الحريق لكتم النيراب ومنا وصوة األوكسيجيب لها ، ويتم ذلك إما بتغطية الحريق بالرغاوى او إست
 غاا ثانى اوكسيد الكربوب الذى يحة محة األوكسيجيب كذلك بسستخدام الهالوب او البودرة.

 

 
 
 تبريد الحريق: -3

تبريد الحريق لتخ يه درجة الحرارة وتعتبر هذر الطريألة األكثر شيوعا  ى إط اء الحرابق وذلك بسستخدام 
 ء لحرارة المواد المشتعلةالميار وتعتمد هذر الطريألة اساسا على  درة إمتصاص الما
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 إيألا  الت اعة المتسلسة للحريق: -4

 لبعه مواد اءط اء المألدرة على إيألا  الت اعة المتسلسة للحريق ، وهذر المواد هى البودرة والهالوب.
 

 

 
 

 

 

 
 لحريق وتو  هحبيبات البودرة تمتص الشألوق الطليألة للت اعة المتسلسة ل

 
 

  واعد عامة ءط اء الحرابق:
 يجم اب تكا ح الحريق ما إتجار الريح ولي  عكسها. .1

 مترا وإبدا بالمكا حة 5 - 3إبعد عب الحريق بحوالى  .2

 ال تكا ح الحريق مب منتص ه بة مب األمام للخل . .3

 حرك الط اية لليميب واليسار اثناء المكا حة. .4

 ى اعلى.كا ح الحريق دابما مب اس ة إل .5

 ال تترك مكاب الحريق  بة الت كد مب إط ا ر تماما. .6

******************************************* 
 طريألة إستعماة ط ايات الحريق
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  PASSيتم إستخدام األحر  األولى مب الكلمة اءنجلياية 

 

the pin, this PULL 

unlocks the lever and 

allows you to discharge 

the extinguisher 

 إسحم مسمار األماب

P 

 

low: point the  AIM 

extinguisher nozzle (or 

hose) at the base of the 

fire 

وجة الخرطوم  إلى  اعدة 
 الحريق

A 

 

the lever SQUEEZE 

above the handle: this 

discharges the 

extinguishing agent 

 إ غط على الم تا 

S 

 

to  from sideSWEEP 

side moving carefully 

toward the fire 

 حرك الط اية مب جانم نخر

S 
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 توايا اجهاة اءط اء
 

 مألدمة:
تتحألق ال ابدة مب اجهاة اءط اء اليدوية إذا وجدت بعدد كا  وبألدرات إط ابية مناسبة للمو ا ، كذلك بوجود 

 ا راد مدربيب على إستخدامها.
ريق يتعيب على شخص ما اب يألطا مسا ة مب مكاب الحريق إلى حيا يوجد جهاا اءط اء ،  ى حوادا الح

وعليه اي ا اب يألطا ن   المسا ة مرة اخرى  بة تشغية الجهاا ءط اء الحريق ، والو ت الذى تستغر ه تلك 
 . Travel Distanceالعملية نطلق عليه المسا ة المألطوعة 

 
نص   طر دابرة ترسم حوة مو ا جهاا اءط اء ، وإنما هى المسا ة  وليست المسا ة المألطوعة مجرد

ال علية التى يتعيب على الشخص اب يألطعها ، مت منة طوة الطر ات مرورا بالدوراب حوة األثاا والماكينات 
واءلت ا  حوة العوابق والمعتر ات الثابتة الموجودة بالمكاب لحيب الوصوة إلى جهاا اءط اء. وحسم 

يجم اال تايد  Aات الجمعية الوطنية األمريكية لمكا حة الحرابق  سب المسا ة المألطوعة لحرابق النو  ا متطلب
 . B دما بالنسبة لحرابق النو  م  50 دما ، وعب  75عب 
 

 تنظيم و ا اجهاة اءط اء:
ادىء عامة يجم يتحألق ا  ة توايا ألجهاة اءط اء  ى اى مبنى بمعاينته على الطبيعة ، وما ذلك  هناك مب

 مراعاتها  ى إختيار اماكب و ا األجهاة اليدوية وهى:
 سهولة تناوة الجهاا )على إرت ا  مناسم(. -1
 خلو الطريق إلى مو ا الجهاا مب العوابق. -2

 و ا األجهاة  ريبا مب الممرات العادية بالمبنى. -3

 و ا األجهاة بالألرم مب مداخة ومخارل المبنى. -4

 بالعوامة الجوية.عدم تعريه األجهاة للت ثر  -5

 اب تكوب األجهاة مربية بو و . -6

 
 تعليق األجهاة:

تركم اجهاة اءط اء على الجدراب او األعمدة بواسطة حماالت يتناسم كة منها وواب الجهاا المركم عليها 
مستويات نموذجية ءرت اعات األجهاة عب  NFPA، ولألد و عت الجمعية األمريكية لمكا حة الحرابق 

 ذلك على النحو انتى:األر يات و
رطال تركم بحيا التايد المسا ة بيب  مة الجهاا واألر ية  40األجهاة التى اليايد وانها عب  -1

 سم تألريبا(. 150( ا دام )5عب خمسة )
رطال )بخال  األجهاة المركبة على عجالت( تعلق بحيا ال  40األجهاة التى يايد وانها عب  -2

 سم تألريبا(. 105(  دم )3و5جهاا عب ثالثة  ونص  )تايد المسا ة بيب األر ية و مة ال

 سم(. 10بوصات ) 4يجم اال يألة المسا ة بيب  اعدة الجهاا واألر ية عب  -3

 
 إختيار وتوايا اجهاة اءط اء:

 بة إختيار ط ايات الحريق المناسبة واعدادها الالامة لمو ا ما ، يجم اب نتعر  على درجات المخاطر 
مستويات ثالثة لمخاطر  (NFPA)الجمعية الوطنية األمريكية لمكا حة الحرابق المختل ة ، و د و عت 

 الحريق ، وعلى  وء تلك المستويات يتحدد حجم ونو  جهاا اءط اء وذلك على النحو انتى:
 

 :  Light (Low) Hazardالمخاطر الخ ي ة  -1
ها بما  يها األثاا ومواد هى األماكب التى يكوب مجمو  كميات المواد الصلبة الألابلة لإلشتعاة ب

الديكور  لية جدا وعلى سبية المثاة تشمة هذر األماكب : المكاتم وال صوة الدراسية ودور 
العبادة إلخ...... ، كذلك ي تره وجود كميات  ليلة مب المواد الملتهبة مثة احبار ماكينات 

ب مخانة جيدا و ى التصوير او المواد المستخدمة  ى ا سام الرسم وال نوب شريطة اب تكو
 حاوياتها.

 



 

OCCUPATIONAL SAFETY AND 

HEALTH ADMINISTRATION 

األوشا -إدارة السالمة والصحة المهنية   

 

 77 

 : Ordinary (Moderate) Hazardالمخاطر المتوسطة )العادية(  -2
هى األماكب التى يكوب بها مجمو  كميات المواد الصلبة الألابلة لإلشتعاة كميات المواد الملتهبة 

اكبر مب الكميات المتو ا وجودها  ى األماكب ذات المخاطر الخ ي ة وعلى سبية المثاة: 
سوبرماركت ، صاالت الطعام ، معاره السيارات ، الجراجات ، مناطق الصناعات الصغيرة ال

 إلخ .......
 

 : Extra (High) Hazardالمخاطر الجسيمة  -3
هى األماكب التى يكوب بها مجمو  كميات المواد الصلبة الألابلة لإلشتعاة وكميات المواد 

ما هذا الحجم اب تنتشر النيراب بسرعة  ى الملتهبة ، موجودة بكميات تخاينية ، حيا يتو ا 
حالة حدوا حريق. ومثاة ذلك: ورة النجارة ، ورة إصال  السيارات ، اماكب إصال  

 الطابرات والس ب ، اماكب الطبخ ، اماكب الدهاب والصباغة والمخااب التابعة لها.
 
 

 
 : ( A )توايا ط ايات الحريق لنو  الحرابق  -ا

 
يق ألى مكاب ، يتم اوال تحديد نو  المخاطر الموجودة بهذا المكاب )هة هى: خ ي ة عند إختيار ط ايات الحر

( ادنار  1او عادية او جسيمة( ثم بعد ذلك يتم حسام المساحة المراد حمايتها ويتم اءسترشاد بالجدوة ر م ) 
األخذ باءعتبار   دم. ما 75و ى كة األحواة يجم اال تايد المسا ة المألطوعة للوصوة لجهاا اءط اء عب 

 إختيار جهاا اءط اء الذى يلبى كال مب الشرطيب )المساحة والمسا ة المألطوعة(.
 

 ( 1جدوة ر م ) 
  Aدلية توايا اجهاة اءط اء للنو  

ا صى مسا ة   درة جهاا اءط اء
 مألطوعة

 ( 2المساحة التى يخصص الجهاا لحمايتها ) دم

 ةمخاطر جسيم مخاطر عادية مخاطر خ ي ة

1A 75 دم  ----- ----- ----- 

2 A 75 3000 6000  دم ----- 

3 A 75 4500 9000  دم ----- 

4 A 75 4000 6000 11250  دم 

6 A 75 6000 9000 11250  دم 

10 A 75 10000 11250 11250  دم 

20 A 75 11250 11250 11250  دم 

30 A 75 11250 11250 11250  دم 

40 A 75 11250 11250 11250  دم 

 
مترا مربعا(  279 دم مربا ) 3000 ى حالة ما كانت مساحة األر ية للمكاب المراد حمايته ا ة مب  -1

 ( . 2A،  ياود المو ا بجهاا إط اء واحد مب اصغر حجم )
 ى حالة ما تكوب مساحة األر ية لمبنى ما ، ال توجد بها عوابق ودابرية الشكة بنص   طر يبلغ  -2

ب الممكب و ا ط اية حريق واحدة  ى المنتص  بدوب تجاوا شرط المسا ة  دم ،  سنه م 75
 دما مربعا يمكب حمايتها بواسطة  17700 دم( . و ى هذر الحالة  سب مساحة  درها  75المألطوعة )

 ط اية حريق واحدة ذات ك اءة مناسبة.
يمكب رسمها بحيا ال ولكب ألب معظم المبانى تكوب مستطيلة الشكة ، لذلك  سب اكبر مساحة لمربا 

مترا مربعا( وطوة  1045 دما مربعا ) 11250 دما مب المنتص  هى  75تبعد اية نألطة به عب 
 دما  75 دما تألريبا ويكوب مرسوما داخة الدابرة التى يبلغ نص   طرها  106 لا هذا المربا 

اب يغطيها بدوب م( ، لذلك مب الرسم ادنار يتبب اب ا صى مساحة يمكب ألى جهاا إط اء  22و7)
  دما مربعا. 11250 دما( هى  75اءخالة بشرط المسا ة المألطوعة 
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 مثاة تو يحى:

 دما مربعا( . كم يبلغ عدد  67500 دم )مساحته  150×  دم  450مبنى مستطية الشكة ابعادر 
 ى حالة المخاطر  (Class A fires)اجهاة اءط اء المطلوبة لحمايته مب حرابق النو  األوة 

 الخ ي ة والعادية والجسيمة؟ ما بياب معدالت اداء األجهاة.
 

 1045 دما مربعا ) 11250 ى حالة إعتبار اكبر مساحة يمكب لجهاا إط اء واحد تغطيتها وهى 
 مترا مربعا( وبألسمة مساحة المبنى على هذر المساحة:

 
 ط ايات 6 ~ 11250÷  67500

 ( :1ومب الجدوة ر م )
  ى حالة المخاطر الخ ي ة     (A 4)ط ايات   6
  ى حالة المخاطر العادية   (A 10)ط ايات   6
  ى حالة المخاطر الجسيمة   (A 20)ط ايات   6
 

و ى حالة تثبيت ط ايات الحريق اعالر على الحوابط الخارجية للمبنى ، لب يكوب ذلك مألبوال وذلك 
 ب المناطق المظللة بالشكة ادنار تعتبر مناطق عارية.لإلخالة بشرط المسا ة المألطوعة ، حيا ا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
لذلك لحة المشكلة اعالر يمكب اب تألسم مساحة المو ا إلى مساحات متساوية ما عدم اءخالة 

  دما مربعا: 6000بألاعدة المسا ة المألطوعة ويمكب األخذ بالمساحة األ ة وهى 
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 جهاا إط اء 12  ~  6000÷    67500
 ( :1الجدوة ر م ) ومب

 للمخاطر الخ ي ة  ( A 2 )ط اية   12 
 للمخاطر العادية  ( A  4)ط اية   12 
 للمخاطر الجسيمة   ( A  6)ط اية   12 

 
ويمكب تعليق هذر الط ايات على األعمدة والحوابط التى تتخلة المبنى وي دى ذلك إلى الو اء بألاعدة 

 المسا ة المألطوعة )حسم الشكة ادنار(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : Bتوايا ط ايات الحريق لنو  الحرابق  -م
  ى احدى مجموعتيب هما: ( B )تألا حرابق النو  

 
بوصة ، ومب امثلتها  ¼حرابق السوابة الألابلة للشتعاة والتى يألة عمق السابة  يها عب  -1

السوابة المنسكبة على األر يات ، الحرابق الناتجة عب تسرم األبخرة مب الحاويات او مب 
. ويتم  Running Fire from Broken Containerاألنابيم ، او الحرابق المتحركة 

بحيا ال يتم تجاوا المسا ة  2تحديد ط ايات الحريق المطلوبة لهذا النو  مب الجدوة ر م 
 المألطوعة.

بوصة( مثة الحرابق التى تنش   ى خاانات المواد  ¼حرابق السوابة الملتهبة العميألة )اكثر مب  -2
 تهبة  ى الصناعات البترولية والمنشآت الصناعية.المل

 
 (2جدوة ر م )

  ( B )معدالت اجهاة اءط اء اليدوية لحرابق النو  
 

ا صى مسا ة بيب مو ا الخطر  الحد األدنى لمعدة اداء الجهاا نو  المخاطر
 ومو ا الجهاا

 B 5 مخاطر خ ي ة

10 B 

  دم 30
  دم 50

 B 10 مخاطر عادية

20 B 

  دم 30
  دم 50

 B 20 مخاطر جسيمة

40 B 

  دم 30
  دم 50

 
 50ال تايد عب  (B)يالحظ مب الجدوة اعالر اب المسا ة المألطوعة للوصوة ألجهاة إط اء النو  

 دم ، والسبم وراء  صر المسا ة هو اب هذا النو  مب الحرابق سريا اءشتعاة وال يتدرل  ى 
 . (A)بق النو  الوصوة إلى اءشتعاة كما هو الحاة  ى حرا
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مب الحرابق ، اب األجهاة كلما كانت ا رم مب  (B)والألاعدة العامة  ى توايا اجهاة إط اء النو  
 مكاب الخطر كلما كاب ذلك ا  ة. 

يراعى اب توجد مسا ات متساوية بيب ط ايات الحريق بحيا ال تايد المسا ة بيب اية نألطة  ى 
 (.2لمألطوعة حسم الجدوة ر م )المو ا وا رم جهاا إط اء عب المسا ة ا

بوصة ، يتم  ¼ ى حالة الحرابق التى تنش   ى المواد الملتهبة والتى تكوب ذات عمق اكثر مب 
لكة  دم مربا مب مساحة   2Bبحيا تكوب ذات معدة اداء يبلغ   Bتاويد المكاب بط ايات مب النو  

ألاعدة المسا ة المألطوعة حسم سطح السابة المشتعة ألكبر خااب بالمنطألة ما عدم اءخالة ب
 (2الجدوة ر م )

 

 برنامج األوشا للصناعات العامة -ا
OSHA GENERAL INDUSTRY STANDARDS 

 

106–Flammable and Combustible Liquids     29 CFR 1910  
 السوابة الملتهبة والسوابة الألابلة لالشتعاة

 
 :المألدمة

هبة والسوابة الألابلة لالشتعاة بوجه اساس  عل  مواص ات تعتمد مواص ات األوشا الخاصة بالسوابة الملت
( الخاصة بالسوابة الملتهبة والألابلة لالشتعاة. NFPAالجمعية الوطنية األمريكية لمكا حة الحرابق )

(NFPA 30) 
اة وتشمة المواص ات الألياسية لألوشا التعامة واالستعماة والتخايب للسوابة الملتهبة والسوابة الألابلة لالشتع

 والت  ينتج عنها نوعاب مب المخاطر هما : خطر الحريق وخطر االن جار.
 

 تعري ات:
 Boiling Point  * نألطة الغلياب:

مم اببق.     760والذد يعادة  psia  رطة عل  البوصة المربعة مطلق 14.7درجة غلياب السابة عند  غط 
ود االحت اظ بالمادة    الحالة السابلة وتبدا درجات الحرارة اعل  مب درجة الغلياب ال يستطيا ال غط الج

 المادة    التحوة للحالة البخارية وكلما  لت درجة الغلياب للمادة كلما اادت خطورة الحريق لها.
 

 Flash Point * نألطة الوميه:
مطلوبة ه  ا ة درجة حرارة تبدا عندها المادة    إنتال ابخرة ، لو اتحدت هذر األبخرة ما الهواء بالنسم ال

لالشتعاة ووجد مصدر اشتعاة الشتعلت المادة )وتعتبر درجة الوميه مب العوامة المهمة لتحديد مدد 
خطورة المادة حيا ه  مأليا  لخطورة المادة عل  إنتال األبخرة ومب المعرو  اب األبخرة ه  الت  تشتعة 

 مب المادة ولي  السوابة. وكلما  لت درجة الوميه اادت خطورة المادة.
 

 Flammability Limits  * مدد االشتعالية:
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( واعل  مدد LFL)  Lower Flammability Levelsيوجد لكة مادة ما يسم  ب دن  مدد لالشتعاة 
(  سب ادن  Gasoline( ومثاة عل  ذلك البنايب )UFL) Upper Flammability Levelsلالشتعاة 

مب ابخرة البنايب % 1.6% ، وذلك يعنى إذا إتحد 7له  واعلى مدى لإلشتعاة,%  1.6مدد لالشتعاة له هو 
% مب البنايب ما 7% مب الهواء ووجود مصدر لالشتعاة  سب البنايب يشتعة ، كذلك إذا اتحد  98.4ما 
 % مب الهواء ووجد مصدر اشتعاة  سب البنايب يشتعة.93

 Flammabilityاالشتعالية  واية نسبة خلط بيب ابخرة البنايب والهواء تألا بيب هذيب الر ميب )مدد

Range شتعة.ء( يكوب الخليط    هذر الحالة  ابة لالشتعاة وإذا وجد مصدر لالشتعاة 
 

وكلما كاب ال رق بيب ادن  مدد لالشتعاة واعل  مدد لالشتعاة كبيرا كلما اادت خطورة المادة. وعل  سبية 
% لذلك ونسبة بهذا 82عل  مدد لالشتعاة له % وا 1.5لغاا االستيليب هو  لإلشتعاة المثاة  سب ادن  مدد

( الذد ينحصر Gasolineال رب الكبير بيب الر ميب يعتبر غاا االستيليب خطر جدا واخطر كثيرا مب البنايب )
 %.7% ، 1.6مدد االشتعالية له بيب 

 
 و يما يل  بعه األمثلة ألدن  مدد لالشتعاة واعل  مدد لالشتعاة لبعه المواد:

 اعل  مدد لالشتعاة % مدد لالشتعاة % ادن  المادة

 1.6  7 (Gasolineالبنايب )

  0.7 7.5 (Keroseneالكيروسيب )

  9.5  2,2 غاا البروياب

  8.5 1.9 غاا البيوتاب

 75 4 غاا الهيدروجيب

 82 1.5 غاا االستيليب

 28 15 غاا االمونيا

  4.3 45.5 (H2Sغاا كبرتيد الهيدروجيب )

 74 12.5 كربوباوة اكسيد ال

 
 Vapor Pressure  ال غط البخارد:

عندما يتم تسخيب سابة حت  الغلياب  سنه يبدا    التبخر وتبدا الجايبات    ترك سطح السابة إل  ال راغ 
 الموجود  و ه.

و   حالة ما تتم عملية التبخير هذر    إناء مغلق  سب عدد الجايبات    ال راغ  وق سطح السابة سو  
ل  ا ص  حد لها عند درجة حرارة معينة ويكوب ال غط عل  جدراب اءناء هو مجمو  ال غط الجود تصة إ

 + ال غط الحادا بواسطة جايبات البخار.
 

ويسم  ال غط الحادا بواسطة البخار بال غط البخارد للسابة عند درجة الحرارة المعينة. كلما ااد ال غط 
 نواح  الحريق واالن جارات.البخارد للمادة كلما اادت خطورتها مب 

 
 تألسيم السوابة الملتهبة والسوابة الألابلة لالشتعاة:

(  ألد تم تألسيم السوابة الملتهبة والسوابة الألابلة لالشتعاة إل  ما NFPA 30عل  حسم النظام األمريك  )
 ي ت :
 

 Class I (  درجة اول  Flammable Liquidsالسوابة الملتهبة )
 38درجة  هرنهايت ) 100( ا ة مب Flash Pointوب درجة الوميه الخاصة بها )ه  السوابة الت  تك

رطة عل  البوصة المربعة مطلق وتتم إعطابها الدرجة  40لها ال يتعدد  لبخارىدرجة مبوية( وال غط ا
 الت  بدورها تنألسم لما يل : Class Iاألول  

 
    Class I A درجة اول  )ا( 

درجة مبوية( ودرجة غليانها  22,8درجة  هرنهايت ) 73ومي ها ا ة مب  ه  السوابة الت  تبلغ نألطة
(Boiling Point ا ة مب )درجة مبوية( 37,8درجة  هرنهايت ) 100 
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 Class I (B) درجة اول  )م( 

درجة مبوية( ودرجة غليانها تساود او  22,8 هرنهايت ) 73ه  السوابة الت  تبلغ درجة ومي ها ا ة مب 
 Gasolineدرجة مبوية( ومثاة لهذر المواد هو بنايب السيارات  37.8 هرنهايت ) 100اعل  مب 

 
 Class I (C) درجة اول  )ل( 

   درجة مبوية( ولكب ا ة مب 22,8 هرنهايت ) 73ه  السوابة الت  درجة ومي ها تساود او اعل  مب 
 درجة مبوية( 37.8) درجة  هرنهايت 100
 

 ustible LiquidsComb السوابة الألابلة لالشتعاة 
 درجة مبوية( او اكثر ويتم تألسيمها لما يل : 22.8درجة  هرنهايت ) 100وه  السوابة الت  درجة ومي ها 

 
 Class II الدرجة الثانية 

درجة مبوية( ولكب ا ة مب  22,8 هرنهايت ) 100ه  السوابة الت  تكوب درجة ومي ها تساود او اكثر مب 
 ة(درجة مبوي 60 هرنهايت ) 140
 

 Class III  الدرجة الثالثة
درجة مبوية(  60 هرنهايت ) 140تشمة هذر الدرجة مب التألسيم السوابة الت  تبلغ درجة ومي ها اكثر مب 

 والت  بدورها يتم تألسيمها إل  :
 

 Class III (A) الدرجة الثالثة )ا(
درجة مبوية( ولكب ا ة مب  60 هرنهايت ) 140ه  السوابة الت  يكوب درجة ومي ها تساود او اكثر مب 

 درجة مبوية( 93,3 هرنهايت ) 200
 

 Class III (B) الدرجة الثالثة )م( 
 درجة مبوية( 93,3 هرنهايت ) 200ه  السوابة الت  تكوب درجة ومي ها تساود او اكثر مب 

 
Classes of Flammable

and Combustible Liquids

IIIA

II

IC

IA IB

200

140

100

73

F
la

sh
 P

o
in

t 
(o

F
)

100

Boiling Point (oF)

Combustible

(FP > 100oF)

Flammable

(FP < 100oF)

 
 

 الحاويات والخاانات المتنأللة للسوابة:

 يتم استخدام ال( حاويات والخاانات المتنأللة المعتمدة  ألط مب الجهات المعنيةDOT( ، )NFPA )
 سواء كانت مب المعدب او البالستيك

   رورة اب تكوب هذر الحاويات او الخاانات المتنأللة ماودة بوسابة تهوية    حاالت الطوارئ
% مب 30مطلق او  2رطة/ بوصة 10بحيا تستطيا وسابة التهوية تأللية ال غط داخة الحاوية إل  

 ال غط المطلوم الن جار الحاوية

  دم  6000كذلك  رورة تو ير وسيلة تهوية    الخاانات المتنأللة تستطيا تن ي  ما ال يألة عب 
  هرنهايت. 60مطلق درجة حرارة  2رطة / بوصة 14.7مكعم مب الهواء عند  غط 

  مطلق. 2بوصة /رطة  5وتكوب مصممة بحيا تبدا    العمة عند  غط ال يألة عب 
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 Safety Cabinet دوالم تخايب المواد الملتهبة

  مصن ة جالونا مب المواد ال 60غير مسمو  بتخايب اكثر مبClass I  اوClass II 120و 
    كة حاوية. Class IIIالمصن ة جالوب مب المواد 

 

 
 

 ة.يجم تثبيت ال تات تحذيرية مناسبة عل  حاويات المواد الكيميابية الملتهب

 ( جميا دواليم تخايب المواد الملتهبةSafety Cabinets سو  تكوب مب الحوابط )
تيكيا    حاالت الحريق اق البام الخاص بها اوتوميغلبوصة و 1,5المادوجة ومنها  راغ 

Self-Closing Fire Doors. 

 
 Safety Cansالحاويات الم مونة

ظام إغالق بواسطة انبرك بحيا يغلق جالوب امريكى وهى ماودة بن 5السعة الألصوى لها هى 
  تحتها  ى حالة سألوطها ، كذلك ماودة مب الداخة بنظام مانا ءنتشار اللهم.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التخايب داخة غر :
 بالنسبة للكميات المسمو  بتخاينها  ى داخة الغر  تكوب كاألتى:
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 سم لمنا تسرم السابة منها  ى حالة 10ها حوا  ال تألة عب يجم اب تكوب الغر ة محكمة وتكوب ب

 حدوا إنسكام.

 

 
 

  تكوب جميا التوصيالت الكهربابية داخة هذر الغر ة مب النو  الذى يناسم المناطق المصن ة
Class I Division 2. 

  مرات بالساعة. 6يجم تهوية الغر ة بمعدة ال يألة عب تغيير جميا هواء الغر ة 

  دم. 3يجم اءحت اظ بممرات ال يألة عر ها عب  

  جالوب او اكثر غير مسمو  برصها  وق بع ها. 30العبوات التى تبلغ 

 

    
 

 تعببة وت ريغ المواد الألابلة لإلشتعاة والمواد الملتهبة:
 ات ت ريغ او تعببة لهذر المنتجات. رورة توصية الحاويات باألره  بة إجراء اية عملي 
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 تعليمات السالمة الخاصة بالرا عات الشوكية
Safety Regulations for Forklifts 

 

 
 المألدمــــة:

تعتمد المنشآت الصناعية كثيرا على الرا عات الشوكية لر ا وتحمية ونألة المعدات والمواد ، وكغيرها مب 
ات لها مخاطر على سالمة العامليب يجم العمة على تجنبها، وتحتال الرا عات الشوكية إلى سابأليب المعد

 م هليب ومدربيب لأليادتها وإستعمالها.
  

 
 

 إرشادات السالمة الخاصة بالرا عات الشوكية:
ذلك  غير مصر  بأليادة واستعماة الرا عات الشوكية إال بواسطة العامليب الذيب تلألوا تدريبا عل  -1

 ومعتمديب مب  بة المدير المسبوة.

  بة إستعماة و يادة الرا عات الشوكية يتم إجراء ال حوصات األتية: -2

 إذا كانت تدار بالسوالر(.  الت كد مب اب خااب الو ود مملوء وعدم وجود تسرم للسوالر مب المعدة( 

 .حص مستود سابة التبريد بالمعدة  

 .حص مستود ايت المحرك  

  التشغية. اتيحالمعدة وم  حص عدادات 

 .حص اجهاة التنبيه بالمعدة والت كد مب صالحيتها  

 .حص عجالت المعدة والت كد مب صالحيتها  

 )حص ال رامة والت كد مب صالحيتها ) رامة الألدم و رامة اليد  

 .نهاية المشوار(ر ا وخ ه شوكت  المعدة للت كد مب انهما تعمالب بصورة جيدة( 

  مرآة الر ية الخل ية.الت كد مب صالحية 

 .حص اء اءة الخاصة بالمعدة والت كد مب صالحيتها  

 .الت كد مب صالحية ط اية الحريق 

 .حاام األماب موجود وبحالة جيدة 

 .شوكتى المعدة بحالة سليمة وال يوجد بهما تل يات 

 خاصة عدم وجود تسرم للايت مب النظام الهيدروليكى للمعدة ، كذلك سالمة مسامير األماب ال
 بسالسة الر ا. 

 .البطارية سليمة وا طابها سليمة 

 .التوصيالت الكهربابية سليمة وعدم وجود تل  بالعااة الخاص بها 
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 يمنا منعا باتا ر ا اد مب العامليب بواسطة شوكت  المعدة لتناوة اية مواد مب األر   العلوية. -3

 
 التبليغ عنه  ورا.    حالة وجود اد عطة بالمعدة غير مسمو  باستخدامها ويجم -4

المطلوم مب سابق الرا عة عدم تركها وه  تعمة والذهام إل  اد مكاب وإذا ا طر إل  ذلك يجم  -5
 بة ور ا  رامة اليد وسحم م اتيح التشغية إيألا ها عب العمة وإرجا  الشوكتيب حتى تالمساب األره 

 المغادرة.

 

 
 اية الشخصية التالية: بة استعماة المعدة يجم ارتداء معدات السالمة للو  -6

   Helmet خوذة سالمة -
 Safety Shoes حذاء السالمة  -

 يجم إستخدام آلة التبيه وال الشر ال وبى عند اء ترام مب التألاطعات او اوايا الر يا العمياء. -7

 ى حالة ما كانت المواد المر وعة بواسطة شوكتى المعدة تحجباب الر يا ، يتم  يادة الرا عة للخل   -8
 .ببطء
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 يجم تحاشى اءنحناءات الحادة حتى ال يتسبم ذلك  ى إنألالم الرا عة الشوكية. -9

كيلومتر  ى الساعة( كذلك غير مسمو   20يجم عدم تجاوا السرعة الألررة للأليادة داخة المصنا ) -10
 بسيألا  الرا عة الشوكية امام حن يات الحريق او ابوام الطوارىء.

ها بالرا عة الشوكية والت كد اب هذا الواب ال يايد عب  درة الرا عة يجم تحديد واب المواد المراد ر ع -11
 الشوكية )مكتوم على لوحة البيانات الخاصة بالمعدة(.

يجم و ا شوكت  الرا عة اس ة الحمة المراد ر عه بطريألة سليمة حت  ال يسألط الحمة عند حركة  -12
 الرا عة كذلك يجم مراعاة مركا ثألة الرا عة حتى ال تنأللم.

 

 
 

عند ر ا المواد بواسطة شوكتى المعدة يجم اال تايد المسا ة بيب الشوكتيب واألره عب  -13
 سم(. 10بوصة ) 4سم( وال تألة عب  20بوصة ) 8

 
 
 

 
 

   حالة انتهاء العمة بالمعدة يجم إرجا  الشوكتيب إل  الو ا الم موب واخذ م تا  التشغية منها  -14
 وتسليمه إل  المسبوة بالمخااب.

 ادة شحب بطاريات الرا عات الشوكية التى تدار بالكهرباء  ى مكاب جيد التهوية.يتم إع -15

 اثناء  يادة الرا عة الشوكية ، غير مسمو  بسخرال اى جاء مب الجسم خارل الكابينة. -16
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يجم مراعاة إرت ا  األبوام ومدى مالبمته ءرت ا  الرا عة الشوكية  بة المرور مب هذر  -17
 األبوام

 

 
 

 
 
 

 

 

 

  -م
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 تقسيم وتصنيف المناطق الخطرة

19- HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATIONS 
29 CFR 1910.307 

 

 المألدمة:
( المناطق الخطرة ب نها المناطق الت  يكوب خطر NFPAتعر  الجمعية الوطنية األمريكية لمكا حة الحرابق )
او ابخرة  ابلة لالشتعاة او سوابة مشتعلة او اتربة  حدوا حريق او ان جار بها كبير نظرا لوجود غااات

 وغبار  ابة لالشتعاة او اليا  وانسجة صناعية  ابلة لالشتعاة.
 و د تم تألسيم المناطق الخطرة كما يل :

 
 CLASS I LOCATION    التصني  األوة -1

 مو ا مشبا بالغااات واألبخرة الألابلة لالشتعاة
 (…محطات البنايب  –معامة الغاا  –البتروة ومثاة عل  هذر الموا ا ) مصا   

  
 CLASS II LOCATIONS    التصني  الثانى -2

 مو ا مشبا لغبار واتربة  ابلة لالشتعاة
مصانا  –المصانا الت  تستعمة بودرة األلومنيوم والماغنسيوم  –ومثاة ذلك ) مطاحب الد يق 

 (…البالستيك 
  

 CLASS III LOCATIONS    التصني  الثالا -3
 و ا به مواد كاألليا  واألنسجة الصناعية الألابلة لالشتعاةم

 (…حلج األ طاب  –مثاة ذلك ) مصانا النسيج 
 

 ( Divisionsم الدرجات إل  ا سام )ي(  ألد تم تألسClassesبخال  تألسم المناطق الخطرة إل  درجات )
 
 DIVISION I     (1 سم ) -1

لة لالشتعاة او غبار  ابة لالشتعاة    الظرو  وه  المناطق الت  ت تره وجود غااات وابخرة  اب
 وخالة العمليات اليومية العادية    هذا المكاب Normal Conditionsالعادية 

 وعل  سبية المثاة اثناء رة ودهاب السيارات
 

 DIVISION II     (2 سم ) -2
الألابة لالشتعاة    وه  المناطق الت  ت تره تواجد الغااات واألبخرة الألابلة لالشتعاة كذلك الغبار 

ظرو  غير عادية )حوادا تسرم مثال( وذلك نتيجة ألية اعطاة بالمعدات تنش  عنها تسرم للمواد 
 الألابلة لالشتعاة

 
يتم تألسيم المواد الكيميابية الألابلة  Divisionsواأل سام  Classesكذلك باء ا ة للمناطق والدرجات 

 تى:مجموعات وذلك على النحو األلالشتعاة إل  
 

و سمت هذر المجموعات حسم درجات االشتعاة  Class I تصني  األوةالمجموعات مب )ا( إل  )د( تابعة لل
 الخواص االشتعالية لكة مادة –

 
 غاا االستيليباألجواء التى تحتوى على  Group A مجموعة )ا(

 غاا الهيدروجيباألجواء التى تحتوى على  Group B مجموعة )م( 
 ثيراألجواء التى تحتوى على اءثية إ Group C مجموعة )ل(
 ..( جااوليبالمواد البترولية )الاألجواء التى تحتوى على  Group D مجموعة )د(
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و سمت هذر المجموعات حسم درجة  Class IIالمجموعات مب )هـ( إل  )ا( تابعة للمنطألة الثانية 
 Conductivityاالستعماة كذلك والتوصية الكهرباب  

 
 الماغنسيوم ( –األتربة المعدنية )األلومنيوم  مثة Group E هـ( مجموعة )

 (…اتربة الكربوب ) ال حم  مثة Group F مجموعة )و(
 الد يق والنشا مثة Group E مجموعة )ا(
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 نوعية األجهاة الكهربابية الت  يتم تركيبها    المناطق الخطرة -ت

 ر لالشتعاة كما يل  :الطريألة الت  تجعة األجهاة الكهربابية مصد
 حدوا شرر : اثناء التشغية

درجات الحرارة العالية: لبعه األجهاة مثة مصابيح اء اءة تصبح ساخنة وترت ا درجة حرارتها 
 مما  د يسبم اشتعاة المواد الألابلة لالشتعاة

 حدوا خلة    األجهاة الكهربابية  د ي دد لحدوا شرر يسبم االشتعاة
 

ناتجة عب األجهاة الكهربابية لمصدر الحرابق    المناطق المصن ة خطرة ، يجم اختيار ولتجنم األخطار ال
 المعدات واألجهاة المناسبة لكة منطألة مب المناطق الخطرة وذلك عل  النحو التال :

 
 
 

 Class I    تصني  األوةاألجهاة الكهربابية الخاصة بال
 Explosion proofصناديق حديدية مألاومة لالن جار  يتم استخدام األجهاة الكهربابية الت  تح ظ داخة

وذلك الحتماة تسرم األبخرة والغااات الألابلة لالشتعاة إل  داخة صندوق األجهاة الكهربابية و   حالة 
اشتعاة او ان جار هذر األبخرة او الغااات  سب الصندوق الحديدد يمنا تسرم االن جار او الغااات الحارة إل  

 .الجهاا الكهرباب الجو المحيط ب
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 Class II   تصني  الثانىاألجهاة الكهربابية الخاصة بال
يتم استخدام اجهاة كهربابية عاالة لألتربة حت  ال تدخة األتربة إل  داخة الجهاا الكهرباب ، كذلك ال يحدا 

 ايادة    درجة الحرارة داخة هذر األجهاة 
 

 Class III   الثالا تصني األجهاة الكهربابية الخاصة بال
يتم استخدام اجهاة كهربابية مصممة لمنا وصوة األليا  الألابلة لالشتعاة مب الدخوة إل  الصناديق الخاصة 

 ( Housingبها )
 
 

***************************************** 
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 إغالق مصادر الطا ة وو ا ال تات عليها

out-Out / Tag –Lock  
 

 الغــره:

ا نظام عمة آمب لعاة مصادر الألود او األجااء المتحركة عب المعدات وانالت    حاالت التركيم او و 
 الصيانة وذلك لمنا اية حوادا  د تألا بسبم المعدة اثناء العمة بها.

 
 تعري ـات:

 : Out-Tagو ا الال تات  - Out -Lockاءغالق  -ا

المراد العمة بها وو ا ال تات عل  اماكب  صة استعماة جهاا معيب لعاة مصادر الطا ة عب المعدات 
مصادر الطا ة لهذر المعدات تبيب انها خارل الخدمة لوجود اعماة صيانة بها وانه  د تم  صة الألود 
المحركة عنها حت  ال يتم إعادة تشغيلها إال بعد اءنتهاء مب العمة بها وبمعر ة األشخاص الذيب  اموا 

 بسغال ها.
 
 :Energy Isolation Devicesالعاة اجهاة اءغالق و -م

 ه  اجهاة تستخدم لعاة الألود المحركة عب انالت والمعدات وبعه األمثلة لذلك :
 جهاا  صة التيار الكهرباب  الموجود    لوحات الكهرباء -1

Manually Operated Electrical Circuit Breakers. 
 Blind Flangesال النجات ذات الوجور العمياء لعاة المواسير  -2

 السالسة واأل  اة لت ميب إغالق المحاب  والصمامات -3

 Disconnect Switchesم اتيح اءيألا  وال صة  -4



 

OCCUPATIONAL SAFETY AND 

HEALTH ADMINISTRATION 

األوشا -إدارة السالمة والصحة المهنية   

 

 95 

 )تستخدم ءغالق بعه انوا  لوحات الكهرباء( Padlocksاأل  اة  -5

 

 : Energy Resourcesمصادر الطا ة  -ل

 :جميا مصادر الطا ة  د تسبم    إصابة واذد العامليب وه  عل  النحو التال 
 Electrical Energy  المصادر الكهربابية -1
 Mechanical Energy  المصادر الميكانيكية -2

 Hydraulic Energy  المصادر الهيدروليكية -3

 Pneumatic Energy  المصادر الهوابية  -4

 Chemical Energy  المصادر الكيميابية -5

 Thermal Energy  المصادر الحرارية -6

 Gases   الغااات  -7

 

 
 

 :Affected Employeesر وب لإلصابة األشخاص المع -د

هم العاملوب الذيب تتطلم مهامهم الوظي ية العمة عل  تشغية واستعماة المعدات وانالت الت  تدار 
بواسطة مصادر الطا ة المختل ة ويجم العمة عل  صيانة هذر المعدات وانالت تحت نظام العاة وتثبيت 

 (Lockout / Tag out Procedure) الال تات التحذيرية
 
 :Authorized Employeeالموظ  المسبوة  -ر

هو الموظ  المسبوة عب إغالق مصادر الطا ة عب المعدات وانالت الت  سو  يتم عمة الصيانة 
 ( الت  ت يد ذلك.Tagsواءصال  عليها كذلك و ا الال تات التحذيرية )

 
 : Safety Padlock  ة السالمة  -و

واحد  ألط ، يستخدم لت ميب عاة الطا ة المحركة عب األجهاة  هو نو  مب األ  اة يكوب له م تا 
والمعدات بحيا يكوب هذا الم تا  ما الشخص المسبوة الذد  ام بعاة مصدر الطا ة حت  ال يتم إعادة 

 الطا ة لألجهاة إال بواسطة هذا الشخص  ألط.
 

 : Disconnectsالعاة  -ا

األجهاة الميكانيكية  الت  عند  –الكهربابية  الم اتيح –عاة الطا ة عب المعدات بواسطة المحاب  
 عالها تسبم تشغية المعدة.

 

 : Residual Pressureال غط المتبأل   - 
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ه  الطا ة المتبألية    التوصيالت الخاصة بالمعدة او انلة بعد عاة الطا ة المحركة عنها )مثاة ذلك 
 الهواء الم غوط داخة المواسير بعد   ة المحب (.

 
 :اءجــراءات

   حالة  رورة إجراء اعماة اءصال  والصيانة عل  اد معدة او جهاا    اد مو ا مب موا ا المنش ة 
 المختل ة ، يتم اتبا  الخطوات التالية:

 
يألوم المسبوة بالمو ا الموجود به هذر المعدة بسبالغ  سم الصيانة عب الخلة الموجود بالمعدة  -1

 وانها تحتال لإلصال  والصيانة.
مسبوة بالمو ا الموجود به هذر المعدة بسيألا ها عب العمة بالطريألة المعتادة وذلك بال غط يألوم ال -2

 .Stop Buttonsعل  م اتيح اءيألا  بها 

 

 
 

إغالق محاب  الهواء  –إغالق محاب  الغاا  –يألوم مسبوة المو ا ب صة التيار الكهرباب   -3
 نة عليها.الم غوط والبخار عب المعدة المراد إجراء اعماة الصيا

يألوم مسبوة المو ا بالت كد اب عاة الطا ة المحركة عب المعدة  د تم بصورة سليمة وذلك بمحاولة  -4
تشغيلها بعد العاة للت كد مب عدم عملها مرة اخرد ومب ثم يتم إعادة م اتيح التشغية عل  الو ا 

Off. 

المواسير مثة الهواء الم غوط يألوم العاملوب بألسم الصيانة بت ريغ الطا ة المتبألية والمتجمعة     -5
 او الشحنات الكهربابية المتبألية بالمكث ات  الغااات الم غوطة –البخار  –

 

  
 

يألوم مسبوة  سم الصيانة او مب ينوم عنه بالتنسيق ما مسبوة المو ا الموجود به المعدة وحسم  -6
وا  اة كة   ة مختل  اءمكاب بت ميب إغالق مصادر الطا ة المحركة عب المعدة بواسطة سالسة 

عب انخر ويحت ظ كة منهما بالم تا  الخاص به ، إذا تو رت اءمكانية لعمة ذلك وإذا لم يكب ذلك 
 ممكنا يتم إجراء ما يل :

مب لوحة الم اتيح  Offإغالق الم تا  الكهرباب  الخاص بتشغية المعدة وو عه عل  الو ا  -
 الكهربابية.

 والغااات الم غوطة والبخار.إغالق المحاب  الخاصة بالهواء  -
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( بجوار لوحة الم اتيح Tagيألوم مسبوة الصيانة بالتعاوب ما مسبوة المو ا بو ا لوحة ) -7
( ت يد ب ب هذر الم اتيح Offالكهربابية او المحاب  الت  تم إغال ها وو عها عل  الو ا )
دة وعدم إعادة الطا ة المحركة لهذر والمحاب   د تم إغال ها بسبم وجود اعماة صيانة عل  المع

 المعدة او  تح المحاب  إال بواسطة األشخاص المصر  لهم بذلك.

 

 
 

 

 

 

)تصريح عاة الطا ة المحركة عب  1اعالر يتم تعببة النموذل ر م  7،  6بعد إجراء الخطوات  -8
مسبوة المو ا  المعدات وانالت( بواسطة مسبوة الصيانة ومسبوة المو ا والتو يا عليه ويحت ظ

 بنسخة ، ونسخة تسلم لألسم الصيانة ونسخة لألسم السالمة والصحة المهنية.
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بعد ذلك يبدا العاملوب     سم الصيانة    اءصال  وصيانة المعدة و بة  يامهم بذلك يتم محاولة  -9
ة تشغية المعدة للت كد للمرة األخيرة اب مصادر الطا ة المحركة معاولة عنها ومب ثم يتم إعاد

 ( والبدء بالعمة.Offم اتيح التشغية إل  الو ا )

يتم إجراء الخطوات اعالر اي ا وتحت إشرا   سم الصيانة    حالة  يام احد المألاوليب بالعمة  -10
 بالمعدات. 

   حالة عدم إكتماة العمة خالة وردية واحدة وسو  يستمر إل  الوردية الت  تليها ، يتم إعالم  -11
ية بالخطوات المتبعة ويألوم مسبوة المو ا ومسبوة الصيانة    الوردية العامليب بالوردية التال

 ( ويستمر العمة.1التالية بالتو يا عل  النموذل )

يألوم مسبوة السالمة والصحة المهنية اثناء جوالت السالمة واليومية بالت كد مب تن يذ الخطوات  -12
 اعالر    حالة وجود اية اعماة صيانة وإصال  بالمعدات.

اءنتهاء مب العمة يألوم مسبوة المو ا بالتنسيق ما مسبوة الصيانة وبعد الت كد مب عدم وجود بعد  -13
اد شخص بجوار المعدة ب تح األ  اة )إذا تم استخدام ا  اة( وإعادة التيار الكهرباب  بو ا 

 ( و تح محاب  الغاا / الهواء / البخار كذلكOnالم تايح    اللوحات الكهربابية عل  الو ا )
 (.Tagsإاالة الال تات )

 يتم تشغية المعدة مب م اتيح التشغية الخاصة بها    وجود مسبوة المو ا ومسبوة الصيانة. -14

 
********************************************************************* 

 المهنيـــة والصحـــة الســـالمة
 

 (1نموذل ر م )
 معدات وانالتتصريح لعاة الطا ة المحركة عب ال -ا

 
 الو ت:    التاريخ:

 
   المو ا:

 
 ر م المعدة:    نو  المعدة:

 
 نو  العمة المطلوم إجرا ر بالمعدة:

 
 مصادر الطا ة الموصلة بالمعدة:

 
 )    (     التيار الكهرباب  (1)
 )    (    خطوط الهواء الم غوط (2)

 )    (    الغااات الم غوطة (3)

 )    (      البخار (4)

 )    (     اخرد )تحدد( (5)

 
 اءجراءات المتبعة:
 مسبوة المو ا       -20

 مسبوة الصيانة 
 )     (      )    (      مصادر الطا ة المذكورة اعالر -

  د تم إغال ها وت ميب عالها
 )     (      )    (      جميا الم اتيح الخاصة بتشغية  -

 (Offالمعدة و عت عل  الو ا )
 )    (      )    (      صةجميا الم اتيح الكهربابية الخا -

 بالمعدة    لوحة الكهرباء و عت 
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 (Offعل  الو ا )

 )    (      )    (      تم إغالق جميا المحاب  الموصلة  -

 بالمعدة هواء / بخار / غاا م غوط

 )    (      )    (      تم إغالق بام اللوحة الكهربابية  -

 الموجود بها الم اتيح الكهربابية 

 بالمعدة الخاصة

 )    (      )    (     تم تصري  الطا ة / ال غط المتجما -

    المواسير الموصلة بالمعدة
 مسبوة المو ا       -21

 مسبوة الصيانة 
 )    (      )    (     بجوار م اتيح Tagsتم و ا الال تات  -

 التشغية / المحاب  / اللوحة الكهربابية

 بوالت  ت يد اب المعدة خارل الخدمة وا

 العمة يجرد حاليا    صيانتها

 )    (      )    (      تم إعالم جميا العامليب المعر يب  -

 لإلصابة والذيب سو  يعملوب عل  

 صيانة المعدة بسجراءات العاة و

 والال تات الت  تم تثبيتها
 

 اسماء العاملوب المصر  لهم بالعمة:
 ر م التوظي      االسم   مسلسة

 
 
 
 
 
 

 ريح:صالحية التص
 إل  الساعة:     مب الساعة:

 
 تو يا مسبوة الصيانة:    تو يا مسبوة المو ا:

 
 

 تجديد صالحية التصريح لوردية اخرد:
 

 إل  الساعة:     مب الساعة: 
 

 تو يا مسبوة الصيانة:    تو يا مسبوة المو ا:
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 برنامج حماية الألوى السمعية
OSHA Hearing Conservation Program 

29 CFR 1910.95 

 

 المألدمة:
يعتبر التعره لل و اء مب اكثر مسببات المخاطر الصحية التى يتعره لها العامليب  ى الموا ا الصناعية 

، وتعر  ال و اء ب نها الصوت غير المرغوم  يه والذى نتعره له بص ة مستمرة  ى المناة ،  ى 
 الطريق و ى موا ا العمة المختل ة.

 
 . CFR 1910.95 29المتعلألة بال وهء وبرنامج حماية الألوى السمعية ر مها:  ومواص ات األوشا

 
 الغره:

الغره األساسى لبرنامج األوشا الخاص بالح اظ على الألوى السمعية مب الخطوات الو ابية المهمة لتأللية 
 ت ثير ال و اء على العامليب.

 
 األذب البشرية:

 األذب الخارجية ، األذب الوسطى ، األذب الداخلية تتكوب األذب البشرية مب ثالثة اجااء ، هى
 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

 
 األذب الخارجية: -1

 السمعية إلى طبلة األذب.تألوم بتجميا الموجات الصوتية )ذبذبات الصوت( ونأللها خالة الألناة 
 
 
 األذب الوسطى: -2

تتكوب مب ثالا اجااء هى: المطر ة والركام والسنداب. حيا تتصة المطر ة بطبلة األذب ويتصة السنداب 
 باألذب الداخلية.

 تألوم طبلة األذب بنألة ذبذبات الصوت إلى المطر ة والركام والسنداب والتى بدورها تنأللها إلى األذب الداخلية.
 
 األذب الداخلية: -3

تتكوب مب  نوات دابرية وإنساب األذب الذى يتصة بدورر بالعصم السمعى )الذى يألوم بنألة نب ات الصوت 
 إلى المخ(

يحتوى إنساب األذب على عدد كبير جدا مب الشعيرات الد يألة جدا وهى التى تتصة بالمخ. وهذر الشعيرات هى 
 اء ل ترات طويلة )ويحدا ذلك بدوب اب يشعر الشخص به( التى تتعره للتل  مب جراء التعره لل و

 حتى نصة إلى مرحلة ي ألد اءنساب  يها سمعه تماما، األمر الذى ال عالل له.
 



 

OCCUPATIONAL SAFETY AND 

HEALTH ADMINISTRATION 

األوشا -إدارة السالمة والصحة المهنية   

 

 101 

  ياسات الصوت:
  يتم  يا   غط الصوت بوحدة تسمى الديسيبة(dB)  وهى وحدات لوغاريثمية لأليا  مستويات

  غط الصوت.

 ديسيبة هو الحد المسمو  التعره له مب ال و اء لمدة  90 تنص مواص ات األوشا على إعتبار
ديسيبة هو الحد الواجم  85ساعات باليوم لمدة خمسة ايام باألسبو  بدوب  رر ، كما تعتبر اب  8

 البدء بستخاذ خطوات لحماية الألوى السمعية للعامليب عند بلوغه.

 
 مستويات ال و اء المسمو  بها:

 

Duration Per Day,  
Hours 

 ال ترة الامنية

Sound Level dBA 
 مستوى ال و اء

8 90 

6 92 

4 95 

3 97 

2 100 

1½ 102 

1 105 

¾ 107 

½ 110 

¼ 115 

 
عندما يكونالتعره لل و اء خالة اليوم يتم على  ترات ) ترتيب او اكثر بحيا تكوب  ياسات ال و اء بها 

 ال ردى ألى منها. مختل ة( يتم حسام الت ثير التراكمى ولي  الت ثير
 

 ويتم حسام ذلك على النحو التالى:
معامة التعره = ال ترة الامنية المألابلة لأليا  ال و اء حسم الجدوة اعالر مألسومة على المدة ال علية 

للتعره )لل ترة األولى(  + ال ترة الامنية المألابلة لأليا  ال و اء حسم الجدوة اعالر مألسومة على المدة 
 ره )ال ترة الثانية( ......... وهكذاال علية للتع

إذا ااد معامة التعره عب الواحد الصحيح يكوب التعره اكثر مب الحد المسمو  به ، وإذا  ة عب الواحد 
 ديسيبة(. 90الصحيح يكوب التعره ا ة مب الحد المسمو  به )

 
 برنامج األوشا لحماية الألوى السمعية:

 المتابعة وال حص: -1
 ة بسجراء  ياسات لل و اء  ى جميا موا ا العمة المختل ة ، ويتم تسجية اسماء يألوم صاحم العم

 85العامليب الذيب يعملوب  ى الموا ا التى تبلغ متوسط شدة ال و اء بها خالة الثماب ساعات 
 ديسيبة او اكثر.

 
  حص الألوى السمعية: -2

 تش ى طبى معتمد ءجراء مثة يتم إجراء  حص طبى خاص بالألدرة السمعية له الء العامليب  ى مس
 هذا النو  مب ال حص.

  يتم إجراء هذا ال حص خالة مدة ال تتجاوا ستة اشهر مب تاريخ تعييب العامة ، كذلك يتم إعطاء
 ساعة  ى اليوم الذى سو  يتم  يه ال حص. 14العامة راحة لمدة ال تألة عب 

 ألساسى( يتم اءحت اظ بنتابج ال حص والذى يسمى ال حص اءبتدابى )اBaseline Audiograms 
. 
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  حص الألوى السمعية السنوى: -3
    يتم بعد سنة مب ال حص اءبتدابى ، يتم إجراء  حص طبى آخر لمستوى الألوى السمعية لن

 األشخاص الذيب تم  حصهم سابألا.

  يتم مألارنة الألراءات األولى  ى ال حص اءبتدابىBaseline Audiograms ما الألراءات الثانية  
 . Annual Audiograms ى ال حص السنوى 

  ديسيبة او اكثر عند الذبذبات:  10 ى حالة وجود تغيير او إنحرا  بيب الألرابتيب يكوب مساويا
هيرتا يعنى ذلك وجود خلة  ى نظام برنامج حماية الألوى  4000هيرتا ،  3000هيرتا ،  2000

 السمعية.

 ديهم هذا اءنحرا  بمهمات الو اية الشخصية لحماية يتم  ى هذر الحالة تاويد العامليب الذيب ل
 يوما. 30السما لحيب إجراء ال حص مرة اخرى خالة 

  ى حالة ت كد وجود هذا اءنحرا  والتغيير بعد ال حص للمرة الثانية ، يتم إتخاذ خطوات للسيطرة 
 شخصية.ومنها التحكم والحلوة الهندسية ، التحكم اءدارى وإستخدام مهمات الو اية ال

 
 مهمات الو اية الشخصية لحماية الألوى السمعية:

  Ear Muffs  اغطية األذب .1

  Ear Plugs  سدادات األذب .2

  Ear Canal  سدادات ما  ناة .3

  لكة نو  مب مهمات الو اية الشخصية لألذب معدة لتأللية ال و اءNRR  يتم طرحه مب  يمة
 توى المسمو  به.ال و اء التى تم  ياسها للوصوة إلى حد ا ة مب المس

  مب معدة تأللية ال و اء لكة نو  )كمعامة اماب( ثم  7تتطلم مواص ات األوشا اب يتم طر  الر م
بعد ذلك يتم  ر  الر م المتبألى مب  يمة ال و اء  ى مكاب العمة للوصوة إلى ا ة مب المستوى 

 ديسيبة( 90المسمو  به )

 

 
 

 
 

 التدريم:
ديسيبة او اكثر على مكونات برنامج حماية  85وا ا التى تبلغ ال و اء بها يتم تدريم جميا العامليب بالم

 الألوى السمعية وطريألة إستخدام مهمات الو اية.
 

 اءحت اظ بالسجالت:
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يتم اءحت اظ بسجالت جميا الألراءات الناتجة مب ال صح الطبى و ياسات مستوى ال و اء  ى موا ا العمة 
 ب الذيب تم تدريبهم.المختل ة ، اي ا اسماء العاملي

 

 

 برنامج األوشا للصناعات العامة -22
OSHA General Industry Standards 

 

 مخاطر الكهرباء
 متطلبات عامة: -23

  جميا األجهاة والمعدات الكهربابية يجم اب تكوب مطابألة لموص ات األوشا الخاصة
مب  بة جهة  األجهاة الكهربابية معتمدةوبالكهرباء ، كذلك يجم اب تكوب جميا المعدات 

 (U.Lمعتمدة مثة )

  يجم تركيم المعدات واألجهاة الكهربابية بحيا تكوب العالمات المثبتة عليها وا حة
 Nameplatesوسهلة الألراءة بواسطة اد ت تية بدوب الحاجة إل   ك المعدة )

Marking) 

 ( يجم تر يم جميا ال يوااتFuses( والألواطا الكهربابية ،  )Circuit Breakers)    
لوحة الكهرباء وذلك حسم األجهاة الموصلة بها بحيا يسهة التعر  عل  كة  يوا او 

  اطا خاص بكة معدة.
وهذا الطلم إلاام  بواسطة األوشا حت  يتم استخدام ال يوا او الألاطا الكهرباب  الصحيح    حاالت الطوارئ 

 عاة الكهرباء عب المعدة.وة ل ص

 

 
 

  ولت وا ة: 600الجهد 

 يجم ( ترك مسا ة كا يةWork Space  امام وخل  جميا المعدات الكهربابية للسما )
مب ءجراء اعماة الصيانة الالامة لهذر المعدات الكهربابية ، بحيا ال يألة نبالدخوة ا

سم ( امام األجهاة والمعدات الكهربابية ذات 75بوصة ) 30عره هذر المساحة عب 
  ولت. 600الجهد مب ص ر حت  

 م ترك هذر المسا ة خل  المعدات الكهربابية إذا لم تكب هناك اية اجااء يمكب  كها.ال يت 
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  سم ( امام المعدات الكهربابية والحابط )    90بوصة ) 36يجم ترك مسا ة ال تألة عب
 حالة ما يكوب الحابط مب المواد غير الموصلة للكهرباء(.

 

 
 

 ة للكهرباء مثة الحوابط المصنوعة مب الخرسانة او    حالة ما يكوب الحابط امام المعدات موص
الحجارة او البالط )تعتبر هذر الحوابط حوابط موصلة ألنها    حالة لمسها يمكنها توصية الجسم 

سم(    حالة المعدات الت  يبلغ جهدها الكهرباب  مب ص ر  90بوصة ) 36كوب المسا ة تباألره( 
سم(    حالة المعدات الت  يبلغ جهدها 110وصة )ب 42 ولت ، وتكوب هذر المسا ة  150 –

  ولت. 600 – 151الكهرباب  مب 
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  سم(    المعدات  90بوصية ) 36   حالة وجود معدات كهربابية مواجهة لبع ها تكوب المسا ة
سم(    حالة المعدات الت  يبلغ 120بوصة ) 48 ولت وتكوب المسا ة  150 –ذات الجهد مب ص ر 

  ولت. 600-151اب  مب جهدها الكهرب

 
  دم )متريب( وذات الألوة  6يجم إعطاء اهتمام اكبر للمعدات الكهربابية الت  يبلغ عر ها اكثر مب 

امبير او اكثر ، بحيا يجم تو ير مخرجيب للغر ة الموجود بها هذر المعدات ال يألة ارت ا   1200
اب    حالة حدوا اية حاالت سم وذلك لخرول العامليب ب م60كة منها عب متريب وعر ه عب 

 طاربة.
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  يجم تاويد إ اءة مناسبة    الغر  الموجود بها المعدات الكهربابية )لوحات الكهرباء– 
لوحات الم اتيح( وذلك لتو ير السالمة واألماب للذيب يألوموب بالصيانة ويمكب اب تكوب 

 مب األره. هذر اء اءة مب كشا ات النيوب بحيا ال يألة ارت اعها عب متريب
 كما يجم اال تألة المسا ة مب المعدات الكهربابية وكشا ات اء اءة عب

 بوصة. 36 

 
 

 

 
 

 تستخدم األلواب انتية للتمييا بيب األسالك المختل ة    التوصيالت الكهربابية 
 السلك الح     اللوب األسود /او األارق
 السلك المتعادة    اللوب األبيه /او الرمادد

 األره  األخ ر / او األخ ر ما األص راللوب 
 

 ( كة المخارل الكهربابيةOutlets )120  امبير الت  يتم استخدامها     20 – 15 – ولت
 موا ا اءنشاءات يجم اب تكوب ماودة بـ
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Ground Fault Circuit Interrupter وذلك لحماية العامليب مب خطر
 الصعألة الكهربابية. 

 ( البطاريات الت  تستخدمUPS  إمداد التيار الكهرباب     حالة إنألطا  التيار الربيس    )
يجم تو ير التهوية المناسبة    المكاب الموجودة  يه بحيا يتم تغيير هواء الغر ة ما بيب 

 اربعة إل  ستة مرات بالساعة.

 
 :معدات الو اية الشخصية اثناء العمة بالكهرباء

ذد ال يوصة التيار الكهرباب  ويمنا ال Head Protectionاستعماة وا   الرا   .1
 استخدام الخوذات المصنوعة مب األلومنيوم عند العمة بالألرم مب الكهرباء.

 .راستخدام وا يات العيب والوجه عند العمة بالكهرباء وتكوب هناك مخاطر مب تطاير شر .2
 استخدام األحذية ذات الر بة الطويلة وتكوب مب مادة عاالة للكهرباء. .3
دات اليدوية الت  يتم استخدامها اثناء العمة باألجهاة الكهربابية يجم اب تكوب جميا المع .4

معاولة. كذلك المعدات اليدوية الت  تدار بالكهرباء يجم اب تكوب موصلة باألره او 
 .Double Insulated Equipmentتكوب مب النو  ذو العاة المادول 

 

 

 لالامة مب خطر مالمسة التوصيالت الكهربابية تتطلم مواص ات األوشا اب يتم تو ير الحماية ا
  ولت واكثر وذلك ب حدى الطرق األتية: 50الحية التى يبلغ جهدها الكهربابى مب 

 
 و ا جميا التوصيالت الحية داخة غر ة معاولة ويمنا دخولها لغير المختصيب. .1

وة عاة األجااء الحية بواسطة حاجا دابم بحيا ال يستطيا اى شخص الدخوة والوص .2
 إليها إال األشخاص المختصيب.

مترا( عب األره  2و5 دم ) 8تركيم األجااء الكهربابية الحية على إرت ا  ال يألة عب  .3
 حتى ال يمكب الوصوة إليها بسهولة.
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 السالمة مب اءشعاعات -24
RADIATION SAFETY 

 
 المألدمة -ل

عات  د تحدا بطريألة طبيعية    األره ويمكب اب تصة توجد اءشعاعات    كة جاء مب حياتنا. واءشعا
إلينا مب اءشعاعات الألادمة مب ال  اء المحيط بنا. وكذلك يمكب اب تحدا اءشعاعات طبيعيا    الماء الذد 
 نشربه او    التربة و   مواد البناء )عنصر الرادوب مب األره والعناصر المشعة الموجودة    األره(.

محطات توليد  ، X-Raysاألشعة السينية  ثةعات نتيجة صناعتها بواسطة اءنساب مو د تحدا اءشعا
 .Ionization Smoke Detectorالكهرباء بالطا ة الذرية اي ا    كاش ات الدخاب 

( او موجات Particlesت )سيماويعر  اءشعا  ب نه العملية الت  ينتج عنها انطالق طا ة عل  شكة ج
(Waves ) 

ت العلمية    الواليات المتحدة األمريكية ب ب الشخص العادد يتلألى جرعات مب اءشعا  مألدارها وتألدر الجها
% الثانية مب اءشعاعات 20% و 80ملل  ريم    السنة وتعتبر نسبة التعره لإلشعاعات الطبيعية  360

 الصناعية.
 

 كي  تنش  اءشعاعات:
د عل  بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة ( تحتوNucleusنواة مركاية ) مبتتكوب ذرة العنصر 

 ويدور حوة هذر النواة عدد مب اءلكترونات سالبة الشحنة.
 

 
 
 

 
( بينما يطلق عل  Atomic Numberويطلق عل  عدد البروتونات    النواة اسم العدد الذرد ) 

 ( Atomic Weightمجمو  عدد البروتونات + مجمو  النيوترونات اسم الواب الذرد )
 

   معظم انوية العناصر الكيميابية يكوب عدد البروتونات داخة النواة مساويا لعدد النيوترونات و   
بعه انوية بعه العناصر يكوب عدد النيوترونات اكبر مب عدد البروتونات وتسم  هذر العناصر 

 (Isotopeبالنظابر)
 

ور الامب والعادة تكوب لها عدد ذرد وهذر النظابر بع ها ثابت ال يتغير تركيبها الذرى بمر
 منخ ه.
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وبعه هذر النظابر غير مستألر وغالبا ما تكوب اعدادها الذرية عالية وتسم  بالنظابر المشعة وهذر 
النظابر سو  تل ظ انويتها د ابق نووية )اد سو  يصدر عنها إشعاعات نووية( تسم  اشعة ال ا ، واشعة 

تتحوة هذر العناصر إل  عناصر اخرد ا ة وانا وتختل     ص اتها بيتا ، واشعة جاما وبمرور الو ت 
 الكيميابية وال يايابية عب العنصر األصل .

 
 انوا  اءشعا 

TYPES OF RADIATION 
 

 يوجد نوعاب اساسياب لإلشعا  هما:
 

( مثة اشعة إك  واشعة جاما واألشعة الكونية Ionizing Radiationإشعا  م يب ) -1
  ا.جسيمات بيتا والو
 

( مثة اءشعاعات الكهرومغناطيسية Non-Ionizing Radiationإشعا  غير م يب ) -2
ومنها موجات الراديو والتلي ايوب وموجات الرادار والموجات الحرارية ذات األطواة الموجية 

 الألصيرة )ميكرووي ( والموجات دوب الحمراء واألشعة  وق البن سجية وال وء العادد.
 
 Ionizing Radiation     اءشعا  الم يب -1

ها اءنساب كذلك    عتوجد ثالثة انوا  ربيسية مب اءشعا  الم يب  د توجد    اءشعاعات الت  يصن
( ، واشعة Beta Particles( ، د ابق بيتا )Alpha Particlesاءشعا  الطبيع  وه  د ابق ال ا )

 (Gamma Raysجاما )

 
 Alpha Particles  د ابق ال ا -ا

مسار اشعة ال ا بواسطة  طعة مب الورق او بواسطة جسم اءنساب ولكب لو تم استنشاق ابخرة يمكب إيألا  
 ها ودخولها ال  الجسم نتيجة وجود جر  به  سنها تكوب م ذية جدا.عالمادة الت  تشا منها د ابق ال ا او بل

 

 
 Beta Particles  د ابق بيتا -م

مكب إيألا  سرياب هذر األشعة بواسطة  طعة مب الخشم ، ال يمكب إيألا  د ابق بيتا بواسطة  طعة الورق وي
 و د تسبم اذد جسيم إذا اختر ت الجسم.

 
 Gamma Rays  اشعة جاما -ل

مب اخطر انوا  اءشعاعات ولها  وة اختراق عالية جدا ، اكبر بكثير مب اشعة ال ا واشعة بيتا. ويمكب إيألا  
مب  مب تألسيمات اشعة جاما ولكنها ا ة  درة عل   سريانها بواسطة حاجا مب الكونكريت. وتألا اشعة إك 

 االختراق مب اشعة جاما.
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األ رار الصحية لإلشعا  الم يب: األ رار الصحية لإلشعا  تعتمد عل  مستود اءشعا  الذد يتعره له 

ألخرى اءنساب ، وي ثر اءشعا  عل  خاليا الجسم ويايد مب احتماالت حدوا السرطاب والتحوالت الجينية ا
 الت   د تنتألة إل  األط اة ، و   حالة ما يتعره اءنساب إل  كمية كبيرة مب اءشعا   د ت دد للو اة.

 
 Alpha Particles  جسيمات ال ا -ا
لجسيمات ال ا  عي ة جدا حيا انها ت ألد طا تها بمجرد خروجها مب العنصر المشا. ومب  قار وة االخت

نسجة خالة المسار البسيط ويتم امتصاص هذر األشعة بالجاء الممكب اب تسبم اذد و رر صح     األ
الخارج  مب جلد اءنساب ولذلك ال تعتبر جسيمات ال ا ذات  رر خارل الجسم ولكب مب الممكب اب تسبم 

  رر كبير إذا تم استنشا ها او بلعها )ابتال  المادة المشعة الت  تخرل منها اشعة ال ا(.
 
 lesBeta Partic  جسيمات بيتا -م
والن اذ لد ابق بيتا اكبر مب  وة الن اذ ألشعة ال ا. وبعه د ابق بيتا يمكنها اختراق الجلد  قار وة االخت

 وإحداا تل  به وه  شديدة الخطورة إذا تم استنشاق ابخرة او بلا المادة الت  تنبعا منها اشعة بيتا.
 ويمكب إيألا  انبعاثها بر ابق بسيطة مب األلومنيوم او الخشم.

 

 

 

 
 Gamma Ray  اشعة جاما -ل

عالية جدا ويمكنها بسهولة اختراق جسم اءنساب او امتصاصها بواسطة األنسجة ولذلك  قارذات  وة اخت
 تشكة خطرا إشعاعيا عاليا عل  اءنساب.يمكب إيألا  انبعاثها بواسطة الكونكريت او الرصاص.

 
  Rays -X  اشعة إك  -د

ختل     المصدر حيا تنبعا اشعة إك  مب عمليات خارل نواة خواصها شبيهة بخواص اشعة جاما ولكب ت
 الذرة بينما تنبعا اشعة جاما مب داخة نواة الذرة.

 وة االختراق والن اذية ألشعة إك  ا ة مب اشعة جاما وتعتبر اشعة إك  مب اكثر مصادر تعره اءنساب 
 ية.الطب –لإلشعا  حيا يتم استخدامها    عديد مب العمليات الصناعية 

 بواسطة شريحة مب الرصاص سمكها مليمترات  ليلة. قاريمكب إيألا   درتها عل  االخت
 

يمكب اد ي دد اءشعا  الم يب )إدخاة طا ة إل  خاليا الجسم( إل  إحداا تغييرات    التوااب 
التال  ( وبDNAالكيمياب  لخاليا الجسم وبعه هذر التغيرات  د ي دد إل  خلة    السابة الذرد لإلنساب )

 ي دد إل  تحوالت جينية خطيرة  د تنتألة اي ا إل  األط اة بعد والدتهم.
 

التعره لكميات كبيرة مب اءشعا   د ي دد إل  حدوا امراه خالة ساعات او ايام و د ي دد 
الألليوبية( ، و   حاالت التعره لكميات كبيرة  –يوما مب التعره )حادا  رية ميت حل ا  60للو اة خالة 

 مب الممكب اب تحدا الو اة خالة ساعات  ليلة ) تشرنوبة(.جدا 
 

واعراه اءصابة باءشعا  الم يب  د تحدا خالة  ترة طويلة ، عل  سبية المثاة    سرطاب الدم 
Leukemia .خالة سنتاب. نتيجة لتراكم المواد المشعة بالجسم 

يها مب الدراسات الت  اجريت عل  معظم المعلومات عب ت ثير اءشعا  عل  اءنساب يتم الحصوة عل 
 شخص(. 100.000الناجيب مب الألنابة الذرية الت  الأليت عل  ناجاااك  وهيروشيما ) حوال  
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 وسابة الو اية مب اءشعاعات:

 توجد ثالا طرق للحماية مب خطر اءشعاعات ه :
 

 Timeالامب  -1
 Distanceالمسا ة  -2
 Shieldsالحواجا  -3

 
 Timeالامب:   -1

 

 
الة تأللية امب التعره )الامب الذد يأل يه الشخص بجوار مصدر اءشعا ( بالتال  سو  تألة    ح

 كميات اءشعا  الت  يتعره لها الشخص.
 

 Distanceالمسا ة:  -2

 

 
 

كلما اادت المسا ة بيب الشخص وبيب المصدر المشا  لت نسبة التعره )حسم  انوب التربيا 
 العكس (

 
 Shieldsالحواجا:  -3

 

 
 

ادة الحواجا حوة المصدر المشا سو  تأللة التعره. وكة نو  مب انوا  اءشعاعات يتم و ا باي
 الحواجا المناسبة لعاله حسم  درته عل  االختراق.

 
 وحدات  يا  اءشعا :

 ( : وحدة  يا  كمية الطا ة اءشعاعية الممتصة )جرعة االمتصاص(.Radالراد ) -1
 شعة الصادرة ويستخدم اساسا لألشعة السينية.: وحدة  يا  األ  Roentgen(Rالرونتجب ) -2
انحالة   1010×  3,7: يعتبر  يا  لألشعة الصادرة والكيورد الواحد = CURIE( Ciالكيورد ) -3

    الثانية.
 ( : وحدة  يا  الت ثير البيولوج  )الحيود( لإلشعا  الممتص.REMالريم ) -4
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الناتج عب امتصاص األشعة : مب احدا وحدات  يا  الت ثير  SIEVERT( .Svالسي رت ) -5
 ريم 100السي رت = 

      One Seivert = 100 REM  
 

 إجراءات السالمة    المعامة:
يجم اب يكوب جميا العامليب    المعمة عل  علم ودراية مب مخاطر المواد المشعة الت  يتم  -1

 التعامة معها.
 معمة.يمنا األكة والشرم والتدخيب كذلك استعماة ادوات التجمية    ال -2
 يمنا منعا باتا استخدام الماصة بال م    حالة التعامة ما السوابة المحتوية عل  مواد مشعة. -3
 عدم تخايب اية مواد غذابية    الثالجات او المبردات الخاصة بالمواد المشعة. -4
 يجم عدم تناوة المواد المشعة باأليدد ويتم استخدام المال ط المخصصة لذلك. -5
 ماء والصابوب بعد انتهاء العمة.يجم غسية األيدد بال -6
 Films Badges بة العامليب بالمعمة مب يجم استخدام وسابة الكش  عب اءشعا   -7
 يجم تثبيت ال تات التحذير المناسبة عل  مدخة المعمة -8

   (CAUTION RADIO ACTIVE MATERIAL) 
يم    الساعة ، ملل  ر 5ها مستود اءشعا  الذد يتعره له الشخص  ي   المناطق الت  يبلغ  -9

 (Radiation Areaيجم اب يتم و ا الال تات التحذيرية المناسبة عليها. )
 جميا الحاويات الت  تستخدم لتخايب المواد المشعة يجم و ا الال تات التحذيرية المناسبة عليها. -10
 – رورة استخدام معدات الو اية الشخصية الالامة للحماية مب مخاطر اءشعا  : الأل ااات  -11

 البالط . –نظارات ال
 عدم السما  ألد شخص بالمعمة داخة منطألة اءشعا     حالة وجود اية جرو     جسمه. -12
 ها.ليتم نألة المواد المشعة بيب المعامة المختل ة داخة الحاويات المخصصة  -13
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 Exposure Limitationsالجرعات انمنة : 
 

 ا ص  جرعات مسمو  بها مب اءشعا 
imum Permissible PosesMax 

 

ARW = Atomic Radiation Workers   1 Rem = 10  msv 

 

Column I 

Organ / Tissue 

Column II 

ARW 

Column III 

 msv per quarter msv per year Any other 

person 

Whole body , bone 

Bone, Skin 

Hands, feet 

Lungs, single 

organ or tissues 

 

30 

 

150 

380 

80 

50 

 

300 

750 

150 

5 

 

30 

75 

15 

 
 التعامة ما تسرم المواد المشعة:

 إعالم الجميا ءخالء المكاب الذد حدا به التسرم. -1
 Radiation Safety Officerإبالغ المسبوة عب السالمة الخاصة باءشعاعات  -2
 . إغالق جميا األجهاة الت  تنتج المواد المشعة -3

 .Fume Hoodsإغالق جميا ش اطات التهوية و  -4
 إجراء ال حص الالام إذا حدا التسرم عل  مالب  العامليب. -5
 الحتواء التسرم. Absorbent Materialsاستخدام المعدات واألدوات الماصة  -6

 
 

========================================= 
  Ionizing Radiation –Nonاءشعا  غير الم يب  -2

 
 ب هذر المخاطر مخاطر ا راب الميكرووي .ومنها اشعة الميكرووي  وسو  ندر  م
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 المخاطر المصاحبة ألفران الميكروويف

Microwave Ovens and Their Hazards 
 

 المألدمة:
 

يتم استخدام ا راب الميكرووي  بص ة يومية    المطاعم والكا يتريات والمطابخ كذلك    المنااة. ودابما ما 
 ي  عب المخاطر المصاحبة الستخدامها )تسرم األشعة(.يتسابة مستخدم  ا راب الميكروو

 
 ولكب األجهاة الحديثة مب ا راب الميكرووي  تم تأللية او منا اية  رصة لتسرم هذر األشعة منها.

 
 كي  تعمة ا راب الميكرووي ؟ - 
 

اب    ا راب الميكرووي  يتم طبخ او تسخيب الطعام بواسطة توجيه اشعة الميكرووي  إليه. ومعظم ا ر
( MHz or million cycles per secondميجاهيرتا ) 2450الميكرووي  المنالية تعمة عل  تردد يبلغ 

 (.CWمب الموجات المستمرة )
 

( حيا يتم تحوية التردد Magnetron Tubeمصدر اشعة الميكرووي     األ راب هو انبوم ميجانتروب )
50 Hz  60او Hz 2450ناطيسية يبلغ ترددها مب التيار الكهرب  إل  اشعة كهرومغ MHz. 

 
 ولت ويتم إنتال هذا الجهد بواسطة  4000 – 3000وتعمة انبوبة الميجانتروب بواسطة جهد عاة يبلغ 

 ولت  120و لتر بحيا يتم تحوية الجهد الكهرباب   Step-up transformer rectifierمحوة كهرباب  
( ثم يتم بعد ذلك تحوية هذر الطا ة مب انبوبة Dcالمباشر ) ولت مب التيار  4000( إل  Acالتيار المتردد ) و

 (Wave Guide( مب خالة ممر خاص بها )Oven Cavityالميجانتروب إل  غر ة  رب الميكرووي  )
 

 ويوجد داخة الغر  خالط يوا  اشعة الميكرووي  بطريألة منتظمة خالة ال رب.
 

 
 

 
 

داخة الطعام    ال رب نتيجة الهتااا جايبات الماء داخة الطعام وتألوم اشعة الميكرووي  بسنتال حرارة عالية 
مرة    الثانية( ونتيجة لحركة جايبات الميار ينتج  2450.000,000عندما يمتص الغذاء اشعة الميكرووي  )

 عنها احتكاك وبدورر ي دد إل  الحرارة. وهذر الحرارة ه  الت  تألوم بطه  او تسخيب الطعام.



 

OCCUPATIONAL SAFETY AND 

HEALTH ADMINISTRATION 

األوشا -إدارة السالمة والصحة المهنية   

 

 115 

 
 رم اشعة الميكرووي  مب األ راب؟هة يمكب اب تتس -م
 

   األجهاة الألديمة كاب السبم األساس  للتسرم هو عدم إغالق األبوام بطريألة سليمة ويمكب اب يحدا ذلك 
 نتيجة لتراكم األوسام. كذلك نظريا هناك نسبة بسيطة مب اشعة الميكرووي   د تتسرم مب اجال ال رب.

وه  ا ة كثيرا مب الجرعة المألررة وال يشعر بها الجسم  mw/cm² 0.2و د  يست هذر التسربات ووجدت 
 كذلك كلما اادت المسا ة مب ال رب  لت نسبة اءشعا .

 
 األ رار الصحية ألشعة الميكرووي :

امتصاص كمية مب الطا ة إل   إلى التعره لمستويات عالية جدا مب اشعة الميكرووي   د ي دد -
حرارة كما يحدا ما األطعمة. والت  بدورها  د ت دد إل   تحوة هذر الطا ة إل تالجسم ويمكب اب 
 اذد للعيب او المخ.

   العيب وعدم المألدرة  مكذلك يشعر األشخاص الذيب يعملوب    مجاة الميكرووي  بصدا  وآال -
عل  النوم ويحدا ذلك نتيجة لتداخة اشعة الميكرووي  ما الجهاا العصب  للجسم وتسم  األ رار 

 غير الحرارية.
 

 االحتياطات الواجم اتباعها:
 عدم تشغية ا راب الميكرووي  وه   ارغة. -1
ت كد مب اب بام  رب الميكرووي  يغلق تماما بحيا ال يحدا اد تسرم والت كد مب عدم تركم  -2

 جعة البام يغلق جيداتاألوسام بحيا ال 
 عدم السما  لألط اة بتشغية ا راب الميكرووي . -3
 إل  نا ذة ال رب.عدم اال ترام والنظر مب  رم  -4
  بة إجراء اية اعماة صيانة يجم  صة  رب الميكرووي  عب التيار الكهرباب . -5
عدم العمة على ا راب الميكرووي  لألشخاص الذيب يستخدموب اجهاة لتنظيم  ربات  -6

 الأللم.
 

 التعره المسمو  به:
    كندا: -ا

 5نها اشعة الميكرووي  العاملوب الذيب يعملوب بص ة عامة    مجاة اشعة الراديو والت  م MW/ 

CM² over 0 – 1 Hour (6 min) 

  1األشخاص العاديوب MW/CM² 0 – 1 Hour (6 min) 

 
    امريكا: -م

1.6 MW/CM² for 2450 MHz 

 السالمة وأشعة الليزر

LASER SAFETY BASICS 
 

 اشتق اسم اشعة الليار مب األحر  األول  لـ

Light Amplification by Simulated Emissions of  Radiation 

مياماب وتطورت بعد ذلك   لربواسطة العالم الدكتور/ شا 1960وعر ت اشعة الليار ألوة مرة سنة 
 وصارت تستخدم    عديد مب األنشطة : الصناعة ، االتصاالت ، األبحاا ، الطم ، النواح  العسكرية.

 
الليار المربية يعادة حوال  مليوب مب اشعة  MW 1وتعتبر الليار مصدر شديد اللمعاب لل وء حيا اب 

 وات. 100مرة اللمعاب الصادر مب لمبة  وتها 
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هو االهتمام األوة بالنسبة ألد شخص يعمة    مجاة اشعة الليار او  Eye Safetyتعتبر سالمة العيب 
 بالألرم منها. حيا مب الممكب اب تتسبم اشعة الليار    إحداا اذد كبير بالعيب.

 
 Classification of Lasersار تألسيم اشعة اللي

 
 يتم تألسيم اشعة الليار حسم ال رر الذد تحدثه وذلك عل  النحو التال : 

 
 Class I (1الدرجة )

    تكوب    المجاة المربVisible Region 

 ال تعتبر خطرة 

 ( مب اشعة الليار مب إتخاذ اية احتياطات للتحكم  يها.1يتم إع اء مستخدم  الدرجة ) 
 

 Class II ( 2الدرجة )

  ليار مرب  ينبعا بمستوى ا ود مب الدرجة األول 

  1الألوة الناتجة عنه ا ة مب MW 

  ثانية 0.25ال تسبم اذد للعيب إذا كاب امب التعره ال يايد عب 

 .ال تسبم حرق للجلد 
 

 Class III (A) ( )ا(3الدرجة )

 .مب الممكب اب تكوب ذات اذد مامب للر ية 

  5مستود الألوة ا ة مب MW 

 .مب الممكب اب تكوب مربية او غير مربية 
 Class III (B) ( )م(3الدرجة )

 ذات اذد  ورد للجلد والعيب مب األشعة المباشرة 

 مربية او غير مربية 

  500مستود الألوة ا ة مب MW 

  األشعة المنعكسة مب الممكب اب تكوب م ذية    حالة التشغية بالألوة الكاملة والر ية  ريبة مب
 نعكا .مصدر اال

 
 Class IV ( 4الدرجة )

  ذات اذى  ورد للجسم والعيب مب األشعة المباشرة ومب الممكب اب تحدا اذد كبير للعيب    امب
 seconds 0.25ا ة مب امب استجابة العيب لل وء المبهر 

 ( 3مستود الألوة ي وق الدرجة) 

 .تشكة خطر الحريق 
 

 الو اية مب مخاطر اشعة الليار
 
 Engineering Controls  دس التحكم الهن -ا

 التحكم مب بعد   Remote Control 

 حواجا الحماية  Protective Housing 
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  عاة مسار األشعة  Enclosed Laser beam paths 
 

الخطوات اعالر تو ر الحماية الكا ية للعامليب مب خطر اشعة الليار  يما عدا حاالت الصيانة او الحاجة 
 يا ال تتو ر الحماية للعامليب اثنابها.لتعدية المسار او ال بط ح

 
 Eye Safety سالمة العيب -م

   مب الممكب اب ي دد التعره ألشعة الليار إل   ألد البصر لذلك يجم تجنم النظر مباشرة إل
مصدر اشعة الليار او إنعكاساته ، حيا اب اشعة الليار المنعكسة  د تصة  وتها إل  ن    وة 

م عدم وجود اية اسطح عاكسة او مواد عاكسة    المنطألة الموجد بها اءشعا  المنبعا لذلك يج
 اشعة الليار.

  يتم استخدام نظارات سالمة بها عدسات  لتر/مادة ماصة لتأللية مستود ال وء بحيا تألوم
العدسات ب لترة او امتصاص طوة موجة معيب وتسمح بدخوة اطواة الموجة لل وء العادد بحيا 

 .الليار. وتسم   درة العدسة عل  االمتصاص بالكثا ة ال وبية  تألوم بتأللية  وة شعا 
 
 المخاطر األخرى )غير المتعلألة بشعا  الليار( -ل

     لمبةمب الممكب حدوا ان جار نتيجة لتراكم ال غوط العالية للغااات ( ال وءFlash lamp )
 عند تشغيلها.

 ليوم السابة( لتبريد الكريستاة يتم    بعه األحياب استخدام غااات )النيتروجيب السابة ، ه
(Ruby.وممكب اب يحدا احتراق للجلد    حالة االحتكاك بهذر الغااات ) 

  حالة تسرم هذر الغااات إل  داخة الغر ة المغلألة سو  يحة محة األوكسجيب ويأللة نسبته   
 .(Oxygen Deficiency Areaووجود مكاب  لية األوكسجيب )

 خدام اشعة الليار     طا البالستيك او المعادب او المنتجات الخشبية يتم    كثير مب األحياب است
 وعند تسخيب هذر المواد بواسطة إشعا  الليار مب الممكب تولد ابخرة سامة    المنطألة.

  مب الممكب حدوا صعألة كهربابية    حالة االتصاة باألجااء المكشو ة مب المولدات ، ومب
 الصيانة او التركيم وال بط.  الممكب اب يحدا ذلك اثناء اعماة

 ( 4مب الممكب حدوا حريق    حالة استخدام درجة )Class IV  مب انظمة الليار ، لذلك يجم
 .Flame – Retardant Materialsتشجيا استخدام المواد الم خرة للحريق 

   يتم استخدام م شرات الليار مب النوClass II  ا ة مب (1 MW) 

   اب  للعيب بتدايجم إجراء كش  طبBaseline eye exam  لجميا العامليب الذيب تستدع  طبيعة
 عملهم    مجاة اشعة الليار.

  يجم استخدام اشعة الليار    مكاب جيد اء اءة لتأللية حجم إنساب العيب وبالتال  تأللية  رص
 اءصابة للعيب.

 نعكا  اب اب تتسبم    يجم عدم استخدام المجوهرات اثناء العمة    منطألة الليار حيا مب الممك
 هذر األشعة وبالتال  تسبم اذد للعيب.

 يجم تثبيت العالمات التحذيرية المناسبة    المنطألة الت  بها اشعة الليار 

  استخدام األغطية المناسبةProtective Housing  لمسار األشعة الليار للحماية مب خطر
 د يو   شعا  الليار    حالة  تح الغطاء.التعره ألشعة الليار وتكوب هذر األغطية مب النو  الذ

 .العالمات التحذيرية يجم تثبيتها عل  اغطية الحماية لمسار اشعة الليار 
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 SCAFFOLDINGSالسألــاالت 

 

 المألدمة:
نظرا ءمكانية حدوا إصابات ناشبة عب سألوط األشياء واألشخاص مب عل  إرت اعات والت   د ينتج عنها 

ينش  عنها و اة. لذا يجدر بنا اب نتحدا عب إشتراطات السالمة عند تصميم سألالة او عجا كل  او جاب  او 
 العمة عليها.

والسألالة ه  منصة مر وعة عل  اعمدة خشبية او معدنية مركبة بطريألة خاصة لحمة هذر السألالة وتثبيتها. 
ات المستخدمة والخامات وتستخدم هذر السألالة لحمة العماة المشتغليب    عمة بمكاب مرت ا وحمة المعد

 الالامة للعمة.
 

 وحوادا السألاالت تألا عادة بسبم:
 عيوم    التصميم: -1

 نألص    الألوابم والدعامات او سابة الربط والتثبيت كالكالبات والحباة. -ا
 استعماة المسامير بعدد غير كا  او بطوة غير مناسم. -م

 Toeاو حواجا الألدم   Handrailsنألص او غيام الوردمانات او مواسير الحماية الجانبية  -ل

boards 

 وعدم تثبيتها او إتاانها جيدا. Blanks or Boardsنألص    عره األلوا   -د

 نألص وسابة الوصوة إل  السألاالت )الصعود والهبوط( -هـ
Means of Access. 

 
 عيوم    مواد تصنيا السألالة: -2

 ة او شديدة الج ا (.مبلل –عألد  –شألوق  –استعماة انوا  معيبة مب األخشام )بها كسور  -
 

 سوء االستعماة: -3

 التحمية الاابد -ا
 سألوط األشياء او الأل ا عل  السألاالت. -م

 استعماة احماة متحركة عل  السألالة. -ل

 إاالة او إتال  الحواجا الوا ية او حواجا الألدم او جاء مب األجااء اءنشابية للسألالة. -د

 استعماة السألاالت    اغراه غير مخصصة لها. -هـ
 

 

   السألـاالت:انـوا
 .Frame Scaffoldsالسألاالت الهيكلية )ذات اءطار(  -1

تتكوب مب الصلم وه  بسيطة    تركيبها ويتم تركيبها بسرعة شريطة اب يكوب السطح الذد يتم 
 تركيبها عليه مستو ، كذلك    حالة عدم وجود عوابق    مكاب العمة.
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 .Tube and Clamp Scaffoldsالسألاالت األنبوبية  -2

تستخدم لألعماة الصعبة الت  ال يمكب استخدام السألاالت الهيكلية بها نظرا لوجود عوابق او صعوبة 
 الوصوة إليها.

 كما تحتال لو ت اطوة لتركيبها ، ويتم استخدامها بكثرة    األعماة الصناعية.
 

 
 

 

 .Modular System Scaffoldsالسألاالت النموذجية  -3

بسهولة التركيم وعدم الحاجة ألشخاص متخصصيب لتركيبها حيا اماكب يمتاا هذا النو  مب السألاالت 
 التركيم ثابتة.
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 .Rolling Scaffoldsالسألاالت المتحركة  -4

يستخدم هذا النو  مب السألاالت    عمليات الطالء والتركيبات الكهربابية وصيانة اجهاة التكيي  
 وسابة ت ميب لتثبيتها ومنا حركتها اثناء العمة.والتد بة ، وللسألاالت المتحركة عجالت     اعدتها ولها 

 
 
 

 متطلبات وإشتراطات عامة:
 .(Working Load)كة ثألالة يجم اب تصمم بحيا تتحمة عل  األ ة اربعة امثاة الحمة العامة -1
 يتم تركيم وتعدية السألاالت بواسطة رجاة متخصصيب وم هليب لهذا العمة. -2
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 امية والرصات حيا تكوب عر ة لإلنهيار.يحظر بناء وتركيم السألاالت عل  البر -3

الحواجا الوا ية )الوردمانات( الألياسية تصنا مب الخشم او المواسير او الاوايا الحديدية ،  -4
بوصة وحاجا متوسط ا أل  ويألا  42وإرت اعه ال يألة عب  Top Railوتتكوب مب حاجا علود 

 .Plat Form   منتص  المسا ة بيب الحاجا العلود وار ية المنصة 

او  وابم وتتباعد هذر الألوابم عب  Vertical Postsتركم الحواجا الوا ية عل  اعمدة راسية  -5
  دم. 8بع ها مسا ات متساوية طوة المسا ة الواحدة 

يجم اب تكوب هذر الحواجا بمتانة كا ية بحيا يمكب اب تتحمة حمال وا عا عل  اد نألطة  يها  -6
 رطة. 200مألدارر ال يألة عب  –و   اد إتجار 

تثبت  –، تاود منصات السألاالت بعواره او حواجا للألدم  Toe-board حاجا او عار ة الألدم -7
عل  جوانم وحوا  ار ية المنصة لمنا سألوط العدد والمواد منها. ويكوب ا ة إرت ا  لهذر 

 بوصة. 4الحواجا 

 .Ways of Accessوسابة اء ترام والوصوة إل  السألالة  -8

 دم ، كما يجم    حالة  12مح باستخدامها إذا ااد ارت ا  المنصة عب الساللم النألال  ال يس
  دم. 3استخدام الساللم النألال  اب يتم ترك مسا ة مب السلم  وق المنصة ال تألة عب 

 دم ، كما يجم األخذ  12الساللم الثابتة ، ي  ة استخدامها    السألاالت الت  يايد إرت اعها عب 
  دم. 30ة كة باءعتبار اب يتم عمة بسط

ايادة ارت ا  السألالة عب اربعة   يجم ربط السألالة إل  المبن  او إل  اد هيكة صلم    حالة -9
 امثاة ابعاد  اعدتها.

تعتمد  وة ومتانة اية سألالة عل  الألاعدة وترجا معظم حوادا إنهيار السألاالت إل   ع  الألاعدة  -10
 ، لذا يجم اءهتمام بألوة ومتانة الألاعدة.

 الوا  معدنية اس ة ارجة السألالة لمتانة تثبيتها. يجم تثبيت -11

  دم راسيا. 26 دم ا أليا و 30يتم ربط السألاالت بالمبن  بمسا ات ال تايد عب  -12

مب السألاالت الت  يايد ارت اعها عب  Fall Protectionيجم تو ير وسابة الحماية مب السألوط  -13
  دم. 10

 اب يخ   او يغط  اية عيوم باأللوا .يجم عدم السما  بدهاب السألاالت ب د طالء يمكب  -14

يجم عدم السما  بتخايب المواد والخامات والعدد عل  السألاالت كما يجم إخالء السألاالت مب  -15
 هذر المواد عند نهاية كة وردية عمة.

  دم بيب السألاالت وخطوط توصية الكهرباء. 10يجم ترك مسا ة ال تألة عب  -16

 مرات الحمولة الكلية للسألالة + وانها. 6ة حباة الربط  ى حالة السألاالت المعلألة يجم اب تتحم -17

 
 
 

  واعد السألاالت:
تعتمد  وة ومتانة السألاالت على  واعد تثبيتها واألر ية المثبتة عليها. كما يجم تو ير الوا  مناسبة 

 بوصة مب كة جانم. 9اس ة ارجة السألاالت ويتم تثبيتهم جيدا بحيا تمتد مسا ة ال تألة عب 
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 حواجا التألوية:
  ى منا حركة السألالة كذلك ت ثر  ى متانتها و وة تركيبها. Bracingتساعد حواجا التألوية 

 

 
 

 : Tiesربط السألاالت: 
 ى حالة ايادة إرت ا  السألالة عب اربعة امثاة عر ها يجم ربطها بالحابط المثبتة عليه ويكوب الربط 

  دم راسيا. 26 دم ا أليا وكة  30كة 
 % مب جميا انوا  الربط مب النو  اءيجابى. 50عليمات األوشا على  رورة اب تكوب وتنص ت

 وتوجد اربعة انوا  للربط هى:
 Through Ties (+ve)الربط مب خالة النوا ذ او ال تحات  .1

 Reveal Ties (not positive)الربط مب خالة وتد  .2

 Box Ties (+ve)الربط باألعمدة  .3
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 Anchor Bolt (+ve)الربط بواسطة نألطة تثبيت  .4

 

 

 الربط مب خالة النوا ذ وال تحات: -1
 يتم إدخاة انبوم خالة اية  تحة  ى المبنى )نا ذة( ويتم ربط انبوم آخر  ى و ا ا ألى مب الداخة. -
 يتم بعد ذلك ربط األنبوم األوة  ى موا ا مختل ة بالسألالة. -
 يعتبر هذا النو  مب انوا  الربط اءيجابى. -
 

 
 
 ربط مب خالة وتد:ال -2
 يتم تثبيت انبوم بيب حوا  النا ذة داخة  تحة  ى الحابط على  اعدة )وتد(. -
 يتم تثبيت انبوم آخر راسى  ى الجهة المعاكسة للوتد وربطه كذلك  ى السألالة. -
 يعتبر هذا النو  مب الربط مب انوا  الربط غير اءيجابى. -
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 الربط ب حد األعمدة: -3
 وجود عمود  ريم مب السألالة يتم الربط به. ى حالة  -
 يتم الربط مب جهتى العمود ما ربط انبوبتيب واحدة مب األمام واخرى مب الخل . -
 يتم بعد ذلك ربط الماسورة بالسألالة. -
 يعتبر هذا الربط مب انوا  الربط اءيجابى. -
 

 
 
 الربط بنألطة تثبيت: -4
 ت  اعدة صلم به.يتم تثبيت مسمار صلم بالحابط وتثبي -
 يتم لحام ماسورة راسية بالألاعدة الصلم. -
 يتم ربط هذر الماسورة بالسألالة. -
 يعتبر هذا النو  مب الربط مب انوا  الربط اءيجابى. -
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  اعدة المنصـــة:

  سم(. 25بوصة ) 10سم( وعره  5بوصة ) 2تكوب األخشام المكونة للمنصة سمك 

 األخشام المكونة للمنصة عب بوصة واحدة. يجم اال تايد المسا ة بيب 

  بوصة. 4يجم تركيم حوا  للمنصة بحيا ال يألة إرت اعها عب 

 .يجم تركيم درابايب حوة المنصة لمنا السألوط 

 
 حمولة السألاالت:
 رطة على الألدم المربا مب مساحة منصتها. 25السألاالت الخ ي ة تتحمة  -1

 م مربا مب مساحة منصتها.رطة على كة  د 50السألاالت المتوسطة تتحمة  -2

 رطة على كة  دم مربا مب مساحة منصتها. 75السألاالت ذات الخدمة الشا ة تتحمة  -3

 
 

 

 

 
Subpart D: Walking and Working Surfaces 

29 CFR 1910.30 –29 CFR 1910.21  

 

 اسطح العمة والسير
 

 المألدمة:
وادا التى تألا  ى الصناعات العامة ، حيا تشكة تشكة حوادا التعثر واءناالق والسألوط نسبة كبيرة مب الح

% مب جميا حاالت الو اة وت تى  ى المرتبة الثانية بعد حوادا السير التى تسبم حوادا جسيمة 15حوالى 
 وو يات.

على جميا موا ا  CFR 1910.21 – 1910.30 29تنطبق مواص ات األوشا الخاصة ب سطح العمة والسير 
 العمة الدابمة.
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 ات العامة:المتطلب

 النظا ة العامة: -ا
  يجم اءحت اظ بجميا موا ا العمة والممرات والمخااب وغر  الخدمات بحالة نظي ة ومرتبة بص ة

 دابمة.

  يجم المحا ظة على نظا ة األر يات  ى موا ا العمة كذلك المحا ظة عليها جا ة و ى ما كانت
يجم تو ير وسابة لمنا اءناالق مثة ر ا ظرو  العمة ت دى إلى اب تكوب هذر األر يات مبتلة ، 

 مستوى األر يات التى يأل  عليها العامليب او إستخدام مواد مانعة لإلناالق.

  جميا اسطح العمة واألر يات يجم اب تكوب خالية مب الح ر والمواد غير المثبتة جيدا ، كذلك
 العامليب.يجم اب تكوب خالية مب اية مواد حادو او مدببة  د تتسبم  ى إصابة 

 
 الممرات: -م

  يجم اءحت اظ بالممرات نظي ة وخالية مب اية مواد  د تعيق الحركة وعلى وجه الخصوص  ى
 حاالت الطوارىء.

 
 األغطية وحواجا الو اية: -ل

 .يجم تو ير األغطية وحواجا الو اية المناسبة لمنا سألوط العامليب بالح ر المكشو ة او المانهوالت 

 
 ق واألر يات:حمولة الطواب -د

  يجم تثبيت ال ته تشير بأليمة الحمولة الكلية المسمو  بها  ى كة طابق ما اءلتاام بعدم و ا مواد
 يايد وانها عب هذر الحمولة.

 
 

 
 
 
II :حماية ال تحات  ى األر يات والحوابط 

  بوصة  1سم( وتايد عب  30بوصة ) 12الح ر  ى األر يات: هى ال تحات التى تألة ابعادها عب
 سم(. 2و5)

  سم(. 30بوصة ) 12ال تحات  ى األر يات: هى ال تحات التى تايد ابعادها عب 

  سم( ويايد عب بوصة واحدة  75بوصة ) 30الح ر  ى الحوابط: هى ال تحات التى يألة إرت اعها عب
 بدوب حد ا صى لعر ها.

 45بوصة ) 18بوصة على األ ة وعر ها  30رت اعها ال تحات بالحوابط: هى ال تحات التى يكوب إ 
 سم( والتى مب الممكب اب يسألط اى شخص منها.
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 ويتم تو ير الحماية لهذر ال تحات بتغطيتها او و ا حواجا الو اية عليها 
 

 
 

على   سم( والحاجا األوسط 105بوصة ) 42وتكوب ابعاد حواجا الو اية: إرت ا  الحاجا األعلى ال يألة عب 
 سم(. 10بوصة ) 4سم( كذلك تكوب هناك حوا  ال يألة إرت اعها عب  53بوصة ) 21إرت ا  

 
 

 : Fixed Industrial Stairsالساللم الصناعية الثابتة: 
 درجات ، يتم تو ير وسابة حماية مب خطر السألوط )درابايب(. 3ة ايادة درجات السلم عب  ى حال 

  رطة  ى كال اءتجاهيب. 200يجم اب يتحمة هذا الدرابايب  وة صدمة ال تألة عب 

  رطة. 1000يجم اب تصمم هذر الساللم لتتحمة حمولة ال تألة عب 

  سم( 55بوصة ) 22ال يألة عره هذر الساللم عب 
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 درجة. 50درجة وال تايد عب  30ركيم هذر الساللم بااوية مية ال تألة عب يتم ت 

  سم( . 215 دم  ) 7إرت ا  السأل  اعلى درجات هذر الساللم يجم اال يألة عب 

  بوصة وال  22سم( يتم تو ير بسطة للسلم ال يألة عر ها عب  360 دم ) 12إذا ااد اءرت ا  عب
 سم(. 75بوصة ) 30يألة عمألها عب 

 

 
 

 : Portable Laddersالساللم النألالى 
 استخدام الساللم:

يجم تثبيت السلم جيدا بواسطة الألابميب عل  الحابط المستند عليه ما استخدام السلم ذو الطوة  -1
 المناسم لإلرت ا  المطلوم الوصوة إليه بحيا ال يكوب السلم طوية جدا او  صير جدا.

كجم ، وغير  100ل  مصممة الستعماة شخص واحد  ألط ال يايد وانه عب حوال  الساللم النألا -2
 مسمو  عل  اءطالق استعماة السلم بواسطة شخصيب    ن   الو ت.

غير مسمو  عل  اءطالق الو و  عل  الدرجة األخيرة للسلم ، ويجم عدم تجاوا الدرجة الثالثة  -3
 للسلم مب اعل .

الشحوم  بة الصعود عل  السلم حت  ال تتعره للالق والسألوط ت كد مب خلو حذاءك مب الطيب و -4
 مب عل  السلم.

يجم عدم استخدام الساللم المعدنية عل  اءطالق اثناء العمة عل  المعدات الكهربابية او بالألرم  -5
 منها ، و   حالة  رورة استخدام هذر النوعية مب الساللم يجم  صة التيار الكهرباب  اوال.

 ا أل  كسألالة او ممش . و ا تخدام السلم   غير مسمو  باس -6

غير مسمو  عل  اءطالق تثبيت السلم عل  العبوات او البرامية او الصناديق وذلك لايادة اءرت ا   -7
 ، يجم استخدام السلم المناسم ءرت ا  الشئ المراد العمة به.

هاب حيا يتسبم الدهاب ال يجوا ابدا دهاب درجات الساللم وإذا كانت مدهونة  يجم إاالة هذا الد -8
    إخ اء اية تشألألات او تل يات    درجات السلم.

 ال تحاوة استخدام السلم اثناء وجود عاص ة شديدة. -9

 ال تحاوة التحرك بالسلم لإلنتألاة به مب مكاب إل  مكاب آخر. -10

درجة ،  75يجم تثبيت السلم جيدا عل  األره  بة الصعود عليه وانسم ااوية لتثبيت السلم ه   -11
)مثاة ذلك إذا  حابطويجم اب تكوب المسا ة بيب  اعدة السلم والحابط المستند عليه ه  ربا طوة ال

اربعة امتار ،  يجم اب تكوب المسا ة بيب  اعدته والحابط المستند عليه متر  حابطكاب طوة ال
 واحد( كما مو ح بالشكة 
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السلم او الهبوط منه يجم اب يكوب وجه العامة  بالته ما ترك كلتا يديه حرتيب  عند الصعود عل  -12
لمسك السلم ،  البد مب المحا ظة عل  استمرار تواجد ثالا نألاط اتصاة بيب العامة والسلم    كة 
لحظة ، إما اليديب و دم واحدة او الألدميب ويد واحدة واب يجعة منتص  جسدر مالصألا للألابميب 

 مو ح بالشكةكما هو 

  

 

 
 

يجم عدم حمة اية معدات او ادوات او عدد او اد شئ آخر اثناء الصعود عل  السلم حت  ال  -13
يتعره الشخص للسألوط او سألوط هذر األشياء عل  األشخاص الوا  يب اس ة السلم. ويمكب حمة 

إذا كانت ثأليلة العدد واألدوات    حاام العامة او يمكب استخدام حبة يدود وشنطة لر ا المعدات 
 الواب.

ال تحاوة تثبيت السلم عل  اره الألة حت  ال يتسبم ذلك    سألوطه وي  ة استخدام الساللم  -14
 .Safety Feetالماودة ب رجة غير  ابلة لإلناالق 
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يجم ربط العامة بحاام اماب    السلم إذا كاب العمة الذد سو  يألوم به اثناء تواجدر عل  السلم  -15
 تا يديه.يستدع  استعماة كل

يجم و ا حواجا حماية حوة السلم اثناء االستعماة ، إذا كاب مكاب العمة    منطألة عمة بها  -16
 آليات حت  ال تصطدم بالسلم وتتسبم    سألوط العامة وإصابته.

اثناء الصعود عل  السلم امسك بدرجات السلم ولي  بالألوابم الجانبية  سب إنالألت  دمك يمكنك  -17
 ات ولي  الألابميب.التشبا بسهولة بالدرج

ال تألم بسسناد السلم عل  بام او شباك او امامهما إال بعد ت ميب البام او الشباك بغلألهما او تركهما  -18
م توحاب ما  رورة و ا عالمات تحذيرية تبيب وجود سلم امام البام او الشباك حت  ال تتعره 

 لإلصابة كما هو مو ح بالشكة

 

 
 

 

منتص ه تألريبا    و ا ا أل  عل  الكت  ما  رورة ر ا مألدمته عند حمة السلم يجم حمله مب  -19
إل  اعل  بحيا تكوب اعل  مب مستود را  اد شخص وتكوب م خرته  ريبة مب األره وذلك 

 Blind Cornersلت ادد اءصطدام ب د شخص  ادم    إتجار معاك  وال تستطيا ر يته 

 ا دام )حوال  متر واحد(.  3عب السطح عب     حالة الصعود عل  اسطح يجم اال يألة ارت ا  السلم -20

 
 

متر( و ى حالة الساللم الممتدة  سب ا صى طوة لها  9 دم ) 30ا صى طوة للسلم الم رد ال يايد عب  -22
 متر(. 18 دم ) 60

 
 : Extension Laddersالساللم الممتدة: 

 لسلم األس ة يكوب كالتالى:طوة الجاء المشترك بيب السلم العلوى وا 

  دم 3 دم يكوب  36 ى حالة الساللم التى ال يايد طولها عب  -
  دم 4 دم يكوب  48حتى  36 ى حالة الساللم مب  -

  دم 5 دم يكوب طوة هذا الجاء  60و ى حالة الساللم حتى  -
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 : Fixed Laddersالساللم الثابتة 

 دابمة على المبنى تكوب مثبتة بص ة 

  دم )  ص حديدى( 20يجم تو ير وسيلة حماية  د خطر السألوط  ى حالة ايادة طوة السلم عب  

  سم( اعلى السطح المراد الصعود عليه. 105بوصة ) 42يجم اب يمتد الأل ص الحديدى لمسا ة 

  دة مب سطح األره. 8 دم وال يايد عب  7يبدا تركيم الأل ص مب إرت ا  ال يألة عب  

 

 
 


